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Oktató-nevelő munkánk fő motívumai 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka célkitűzése kettős. Diákjainknak egyrészt általános 

műveltséget, másrészt az oktatott szakmák tekintetében szakismereteket és gyakorlati 

jártasságot kívánunk nyújtani. Olyan tanulmányi és erkölcsi alapot szeretnénk adni 

növendékeinknek, hogy azok az iskolából közvetlenül az életbe lépve képesek legyenek 

hivatásuknak megfelelni. 

Oktató-nevelő munkánkat meghatározó vezérelvek: 

1. a TUDÁS: ami alatt színvonalas általános műveltséget, idegen nyelvismeretet értünk. 

2. a KORSZERŰ SZAKKÉPZÉS: ami piacképes közép, illetve emelt szintű szakmai tudást, 

korszerű szakmai, informatikai, idegen nyelvi és irodatechnikai ismeretet jelent. 

3. az EGYÜTTMŰKÖDÉS-KOOPERÁCIÓ-KOMMUNIKÁCIÓ: az egyéni siker elvén 

alapuló világban csak úgy válhat elismertté az ember, ha képes másokkal együttműködni, ha 

tud kommunikálni és képes konfliktusait kezelni. 

Oktatói testületünk szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni. 

Pedagógiai munkánkat az a hit és elhatározás vezérli, hogy diákjaink az iskolából kikerülve a 

társadalom értékes, hasznos állampolgáraiként megállják helyüket a MUNKÁBAN és a 

CSALÁDBAN. 

Az 2020/2021. tanévi pedagógiai terv szerkezeti felépítése: 

 A tanév oktató-nevelő munkájának legfontosabb célkitűzései 
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 Az oktatók és a diákok általános tennivalói 

 A munkaközösségek feladat- és ellenőrzési tervei 

o Osztályfőnöki munkaközösség 

o Természettudományi munkaközösség 

o Informatikai munkaközösség 

o Humán-testnevelési munkaközösség 

o Idegen nyelvi munkaközösség 

o Közgazdasági és ügyviteli munkaközösség 

o A gyakorlati oktatás feladatai 

o Diákönkormányzat munkaterve 

o Könyvtári munkaterv 

 Az iskolavezetés kiemelt feladatai, az oktató-nevelő munka ellenőrzésének terve 

 Naptári terv: 2020/2021. 

A tanév oktató-nevelő munkájának legfontosabb célkitűzései 

1. A Kréta rendszer naprakész vezetése minden oktató kötelessége. 

2. A lemorzsolódás csökkentése. 

3. Marketing munka erősítése. Érinti ez az általános iskolákat, a gimnáziumokat. Minden 

lehetőséget meg kell ragadnunk, ahol meg tudjuk mutatni képzési kínálatunkat. (nyílt 

nap, pályaválasztási kiállítás, szakmák éjszakája) 

4. Jó képességű tanulóinkat minél nagyobb számban ösztönözni kell, hogy az emelt szintű 

érettségit válasszák. 

5. Folytatni kell az elkezdett felújítási munkákat. (villamos hálózat, „B” épület, padok 

székek cseréje, festés, stb.) 

6. A felnőttoktatás, az ingyen megszerezhető szakképesítések népszerűsítése. 

7. Fokozottan betartani a COVID 19 vírussal kapcsolatos, az intézkedési tervben 

meghatározottakat. 

8. Egy esetleges On-line, vagy hibrid oktatásra felkészíteni az oktatókat és a tanulókat. 

Az oktatók és a diákok általános tennivalói 

A tanév legfontosabb célkitűzéseinek megvalósításában meghatározó szerepe és felelőssége 

van az oktatók és diákok tervszerű, tudatos, lelkiismeretes minőségre törekvő munkájának. 

Felelős: minden oktató és diák 

Határidő: folyamatos 
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Minden diákunk alapvető feladata és kötelessége: 

- a képességek szerinti eredmények elérése 

- az indokolatlan hiányzások megszűntetése 

- az iskola oktatóinak, dolgozóinak, a diáktársaknak tisztelete 

- az iskola értékeinek megóvása, a kulturált magatartás, viselkedés 

- az iskola jó hírének, értékeinek képviselete 

- a diákönkormányzatunk érdemi működtetése, diákközgyűlés szervezése 

Felelős: tanulóifjúság   

Határidő: folyamatos 

Javítani kell ellenőrző, minősítő, az oktatói munkát segítő tevékenységünket. Ennek 

érdekében a munkaközösség vezetők, az iskolavezetés óralátogatásokat tervez a 

munkaközösségi terveknek megfelelően. Az óralátogatások szempontjai: a tananyag 

feldolgozás üteme és szinkronja pedagógiai tervünkkel, az egységes értékelési rendszer 

betartása, a tanulók eredményessége. 

Felelősök: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a tapasztalatokról írásos beszámoló az I. és II. félév 

értékelésekor  

A 2020/2021-es tanévben is lesz kompetenciamérés a 10. évfolyamon matematikából és 

olvasás-szövegértésből. Feladatunk, hogy minden diákunk komolyan vegye a felkészülést 

és képessége szerint jól teljesítsen. Dohányné Végvári Anna koordinálja a szervezést. 

Felelős: 10. évfolyamon felkészítő oktatók 

Határidő: 2021. május 20. 

Folytatni kell az együttműködést, a közös értékrendet képviselő közös fellépést az oktatói 

testületen belül, az iskolavezetés és az oktatói testület kapcsolatában, az iskola és 

tanulóifjúság, a szülői ház, a kollégium vonatkozásában. 

Felelős: oktatók, iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

A szakmai programban megfogalmazott nevelési elvek érvényesítése minden oktató 

kiemelt feladata. Az egy osztályban tanítók nevelési tevékenységének koordinátora az 

osztályfőnök. Szigorítani kell az osztályfőnökök tanulói hiányzást ellenőrző tevékenységét. 

A növekvő nevelési gondok miatt az osztályközösségekben az osztályfőnöknek 
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osztályfőnök-helyettes is segítse munkáját. A tapasztalatokat összegzi a tanév végén az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 

Felelős: oktatók, illetve az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Határidő: folyamatos, illetve tanév vége 

Fontos, hogy minden oktató és diák ismerje és betartsa a házirendben és az etikai kódexben 

foglaltakat és ennek szellemében végezze napi feladatát. 

Felelős: tanulóifjúság, oktatói testület 

Határidő: folyamatos 

A tanév kiemelt rendezvényei: 

 Gólyatábor 

 Központi mérések 

 Diáknap 

 Gólyácska 

 Szalagavató 

 Ötök találkozója 

 Ballagás 

 Alapítványi bál 

 Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése 

 Az intézmény 110 éves fennállásának méltó megünneplése 

 Szakmák éjszakája 

 Pályaválasztási nyílt nap 

 Pályaválasztási kiállítás 

 Európa-nap 

 GINOP 6.2.2, illetve GINOP 6.2.3. projektek rendezvényei, feladatai 

 Szakmai és tanulmányi versenyek 

Felelős: oktatói testület, tanulóifjúság, iskolavezetés  

Határidő: folyamatos 

A tanév kiemelt céljai és feladatai: 

- Az iskolai tanulmányi átlag javítása, különös tekintettel az érettségi és szakmai vizsga 

tantárgyaira. 

- A hiányzások visszaszorítása, kiemelten az igazolatlan órákra.  
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- Az év végi elégtelen osztályzatok számának csökkentése. 

- Felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

- Az intézmény alapításának 110. évfordulójának méltó megünneplése. 

- Noszlopy Gáspár születésének 200. évfordulójának megünneplése. 

- Közösségi szolgálatok kiszélesítése együttműködési megállapodások keretében. 

- Országos versenyekre való felkészítés. 

- Kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetekkel, duális képzés népszerűsítése 

- Szakmai és érettségi vizsgák megszervezése, lebonyolítása. 

- Iskolánk népszerűsítése a pályaválasztási kiállításon, nyílt nap tartása. 

- Pályázatok figyelése, pályázatírás (Erasmus, Határtalanul, Rákóczi Szövetség, NTP, 

Útravaló). 

- Hagyományaink ápolása. 

- A GINOP 6.2.3-17-2017-00005 sz. pályázat programjain való részvétel. 

- A GINOP 6.1.3-17-2018-00016 sz. pályázaton belül nyelvi csoportok indítása. 

- A kompetencia alapú oktatás támogatása a megújuló pedagógiai módszerek 

terjesztésével. 

- Külső szakemberek bevonásával az osztályfőnöki órákon belüli felvilágosító előadások 

szervezése. 

- Iskolaújság megjelentetése legalább 2 számmal. 

- Digitális kompetenciák fejlesztése. 

Személyi feltételek 

Megnevezés Létszám 

Igazgató 1 fő 

Igazgatóhelyettes 3 fő 

Munkaközösség vezető 6 fő 

Osztályfőnök 20 fő 

Oktató 44 fő 

Technikai dolgozó 12 fő 

Óraadó 20 fő 
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Tárgyi feltételek 

Az „A” épület villamos hálózata mielőbbi felújításra szorul. A Szent Imre utcai oldalon a 

nyílászárók cseréje megtörtént. 

A „B” épület 1. emeletének felújítása az ősz folyamán megkezdődik. 

Az új szakmai képzéshez szükséges kötelező eszközjegyzékben szereplő tételek beszerzés alatt 

vannak. 

A tanév szervezése 

A 2020/2021-es tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2020. szeptember 01. és utolsó 

tanítási napja 2021. június 15. 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban – 2021. 

április 30. 

Az esti tagozat 2020. szeptember 07-én kezdődik és befejeződik 2021. június 15-én. 

A nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban a tanítási napok száma 

százhetvenkilenc nap. 

A szorgalmi idő alatt az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 

célra a nappali oktatás munkarendje szerint nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az oktatói testület 

véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

Szünetek: 

Szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap Szünet utáni első tanítási nap 

Őszi 2020. 10. 22. 2020. 11. 02. 

Téli 2020. 12. 18. 2021. 01. 04. 

Tavaszi 2021. 03. 31. 2021. 04. 07. 

 

  



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2020-2021-es tanév  9. oldal 

Értekezletek: 

Értekezlet megnevezése Időpontja 

Alakuló értekezlet 2020. 08. 24. 9.00 óra 

Tanévnyitó értekezlet 2020. 08. 31. 9:00 óra 

Félévi osztályozó vizsgák 2021.01.04 - 2021.01.15. 

Félévzáró osztályozó értekezlet 2021.01.20. 14:30 óra 

Félévi értesítők kiosztása 2021.01.29-ig 

Félévzáró értékelő értekezlet  2021. 02. 03. 14:30 óra 

Év végi osztályozó vizsga végzősöknek 2021.04.12 - 2021.04.22. 

 

Értekezlet megnevezése Időpontja 

Évzáró osztályozó értekezlet (végzősök) 2021.04.28. 14:30 óra 

Évzáró osztályozó értekezlet 2021.06.10. 14:30 

Év végi osztályozó vizsga  2021.05.25 – 2021.06.10. 

Évzáró értékelő értekezlet  2021.07.02. 8:00 óra 

Nevelési értekezletek 
2020.11.11. 14:30 óra 

2021.04.14. 14:30 óra 

Operatív értekezletek Szükség szerint 

Vezetőségi értekezlet Hetente hétfő 8 óra 

DÖK Munkaterve alapján 

Szülői értekezletek: 

1. félév 2020.09.10. 16:00 óra 

2. félév 2021.02.02.11. 16:00 óra 

Nyílt nap 2020.11.11.  

Fogadó órák 

1. félév 2020.09.10. 15:00 óra 

2. félév 2021.02.11. 15:00 óra 

Iskolai ünnepélyek 

Ünnepély Időpont Felelős 



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2020-2021-es tanév  10. oldal 

Tanévnyitó 2020.09.01. 8 óra Dohányné Végvári Anna 

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 2020.10.06. szakos oktatók 

Október 23. 2020. 10. 22. 1-2. óra Pap Mária 

Szalagavató  
2020.02.12. 04 16:00 

óra  
Végzős osztályfőnökök 

Megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól 
2021.02.25. Pap Mária 

Megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól 
2021. 04 16. Pap Mária 

Ballagás 2021.04.30. 10:00 óra Dohányné Végvári Anna 

Nemzeti összetartozás napja 2021.06.05. Pap Mária 

Tanévzáró 2021.06.15. Dohányné Végvári Anna 

Vizsgák: 

Az év végi érettségi illetve szakmai vizsgákat a tanév rendje szerint szervezzük. 

Tanítás nélküli munkanapok: 

2021. 05. 03-05. Tavaszi érettségi írásbeli vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem) 3 nap 

2021.03.12. Diáknap 1 nap 

Pályaorientációs rendezvény 1 nap 

2020.09.14. GINOP kirándulás 1 nap 

Pedagógus kirándulás 

Eszék 1 nap 

Szülők/gondviselők tájékoztatása: 

A tanulók szüleinek tájékoztatása szünetekről, elmaradt órákról: 

a tanév rendje szerint kiadott szünetekről 

- a szülőket az első szülői értekezleten, valamint a szünet előtti utolsó tanítási napon 

(Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a továbbiakban Krétán 

keresztül 

- a gyakorlati munkahelyeket körlevélben a tanítás nélküli munkanapokról illetve a 

rendkívüli szünetekről, óraelmaradásról 
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Osztályfőnökök a 2020/21-as tanévben: 

1.  9. A Pap Mária 

2.  9. B Csapó Ivett 

3.  9. C Könye Szabolcs 

4.  9. D Balogh Rajmund 

5.  9. Kny Halvax Edit 

6.  9.N Lovag Anita 

7.  10. A Őszi Gábor Lajos 

8.  10. B Gelencsér-Tóth Anett 

9.  10. C Pálos Tamás Istvánné 

10.  10. D Török Zoltán 

11.  11. A Dohányné Végvári Anna Edit 

12.  11. B Horváth Zsolt 

13.  11. C Fehérné Varga Katalin 

14.  11. D Bence Miklós 

15.  12. A Matyola Melinda 

16.  12. B Dovigyel Csaba 

17.  12. C H. Kovács Bálint 

18.  12. D Dr. Rónayné Marek Györgyi 

19.  13. AC Szabóné Győrfi Renáta 

20.  13. BD Ádámkovics Tiborné 

Évfolyamfelelősök: 

 9. évfolyam:  Könye Szabolcs 

 10. évfolyam: Őszi Gábor 

 11. évfolyam: Bence Miklós 

 12. évfolyam: Dovigyel Csaba 

 13. évfolyam: Ádámkovics Tiborné 
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A munkaközösségek feladat- és ellenőrzési tervei 

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve a 2020/201-es tanévre 

Személyi feltételek 

Munkaközösség vezető: Dohányné Végvári Anna Edit  

Munkaközösségünket segítik: 

 Gelencsér-Tóth Anett fejlesztő pedagógus 

 Védőnő: Farkas Noémi 

 DÖK vezető: Fris Eszter.  

Az osztályfőnöki munkához segítséget nyújtanak még: 

o Iskolapszichológus: Szalai Zoltán  

o Iskolaorvos: Dr. Wunderlich Irén 

o Imre Adél könyvtáros  

 Tagok:  20 osztályfőnök a 9-13. évfolyamon 

Új tagok: Pap Mária (9.a), Csapó Ivett (9.b), Könye Szabolcs (9.c), Balogh Rajmund (9.d) 

Halvax Edit (9. KNy) 

A 2020/21-es tanévben munkaközösségünk céljai, feladatai: 

Feladatterv: 

Kiemelt feladataink, céljaink: 

 

Feladat Felelős Határidő 

Iskolánk népszerűsítése, jó 

hírnevének szélesebb 

spektrumban való 

tájékoztatása 

Osztályfőnökök 
Nyílt napok programjainak 

határideje 

A beiskolázási program még 

hatékonyabbá tétele 
Osztályfőnökök 

Nyílt napok programjainak 

határideje 

Iskolánk honlapjának 

színesítése szintén az 

intézményünk jó hírnevének 

kialakítása érdekében, 

szakirányaink 

népszerűsítése, az iskola 

Osztályfőnökök, Dohányné 

Végvári Anna Edit mk. 

vezető 

November 2. 



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2020-2021-es tanév  13. oldal 

honlapjának átalakításában 

való közreműködés, 

Iskolánk 110 éves alapítási 

ünnepsorozatának 

előkészítése, rendezvények 

szervezése 

Osztályfőnökök, Dohányné 

Végvári Anna Edit mk. 

vezető 

Folyamatosan 

 

A munkaközösség általános feladatai:  

 Önismeret és önértékelés fejlesztése a szakmai és az osztályfőnöki órákon. 

 Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a 

társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az 

önmegvalósításhoz szükségesek.  

 Fel kell készítenünk a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, a sikeres felsőoktatási 

felvételire.  

 Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását 

a programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: érettségi 

előkészítők, szakkörök, kirándulás, iskolai ünnepélyek stb.  

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének 

fejlesztése osztályfőnöki órák, tantárgyak elsajátítása során. 

    A tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása.  

 A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek 

teremtése.  

 Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.  

 A személyes meggyőződés és világkép kialakulásának és érzelmi-szellemi 

megerősítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok 

alapján.  

   Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező, alkotó (kis) 

közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját.  
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    Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.  

 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása.  

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. 

Továbbá elsődlegesek az alábbi feladatok:  

 A színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás, munka.  

 A versenyszellem kialakítása és fokozása a tanulókban.  

 A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és az elkötelezettség kialakítása a diákokban.  

 A testnevelés, testi képességek fejlesztése, mozgás iránti igény kialakítása.  

 Tudatosítani a diákokban, hogy a szenvedélybetegségek kialakulása megelőzhető.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése szakmai együttműködéssel vagy a 

tagintézményekben alkalmazott fejlesztő pedagógus tevékenységével.  

 A személyiségfejlesztés alapja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és 

az oktató tanulókra vonatkozó megfigyelése, a fejlődés folyamatos nyomon követése és 

önmagához mért értékelése. 

Folyamatos feladataink: 

1. Az iskolai „Nevelési program” megvalósítása. 

2. Az osztályfőnöki kerettanterv szerinti pedagógiai munka tovább folytatása. 

3. Egységes és pontos adminisztráció, anyakönyvek, bizonyítványok ellenőrzése, 

felelősségteljes kezelése. 

4. Az e-napló használata, precíz vezetése. 

5. A hiányzások igazolásának fokozott ellenőrzése. 

6. A hiányzások számának csökkentése. 

7. Tanulóink neveltségének javítása. Dohányzás és az iskolából való engedély nélküli 

kijárás további visszaszorítása. 

8. A tanulmányi eredmények javítása, tanulóink motivációja, tanulásra ösztönzése. 

9. A szülők és az iskola közti partnerkapcsolat erősítése. (fogadó óra, szülői értekezlet, e-

napló) 

10. Folyamatos kapcsolattartás az osztályban tanító oktatókkal, új törekvések támogatása. 

11. Kapcsolattartás az iskolapszichológusokkal, védőnővel, szociális gondozóval. 

12. A konfliktusok megelőzése. Egységes eljárás a nevelési kérdésekben. Fegyelmi 

fokozatok egységes betartása. 
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13. A diákok ösztönzése a képességük szerinti tanulásra, egyéni adottságunknak megfelelő 

fejlesztése. 

14. Nevelési értekezlet szervezése pedagógiai továbbképzés céljából. 

15. Lehetőség szerint az osztályok látogassák a városi rendezvényeket. (pl. kiállítások, 

tudományos és művészeti programok) 

16. A közösségi összetartozás erősítése. 

17. Iskolai rendezvények megszervezése, lebonyolítása.  

18. Iskolai közösségi szolgálat és szakmai gyakorlat tovább építésének segítése. 

19. A diákok testi, lelki, fizikai egyensúlynak megteremtése, a hátrányos helyzetű tanulók 

segítése. (Útravaló program) 

20.  Együttműködés a diákönkormányzattal. 

21.  Faliújság készítése. 

A munkaközösség iskolán belüli, tanórához is kapcsolódó feladatai  

 Minél teljesebben megismerni a tanulókat egyénileg és osztályközösségen belül,  

 Segítséget nyújtani a tanuló csoportok jó közösséggé szerveződéséhez, 

 Fejleszteni a diákok kapcsolatteremtő, kommunikációs, munkamegosztási képességeit,  

 Hozzásegíteni a tanulókat, hogy helyesen ismerjék fel saját maguk és mások és a 

társadalom által elvárt és elfogadott értékeket,  

 Megtalálni a megfelelő motivációs eszközöket a tanulók szorgalmának 

emelkedéséhez,  

 Figyelemmel kísérni a tanulók tanórai és tanórán kívüli munkáját, a tanulók egyéni 

fejlődését, 

 Szükség esetén a kollégákkal egyeztetett időpontokban óralátogatások,  

 A tanév végéhez közeledve egy osztályfőnöki órán a nyári idénybalesetek veszélyeire 

kell felhívnia a tanulók figyelmét,  

 A mindennapos oktatói munka dokumentálásának vezetése (naplóvezetés, törzslapok, 

tanmenetek, statisztikák), 

 A tanulmányi kirándulások megszervezése és lebonyolítása,  

 Az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének iránymutatásai alapján a tanulók 

tájékoztatására az első osztályfőnöki órán kerül sor. 

 A könyvtárlátogatások megszervezése évente több alkalommal osztályfőnöki óra 

keretein belül, 
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 Az osztályközösségeken belül a tanulók szociális hátterének felmérése (HH és HHH 

besorolás ellenőrzése), a tanuló szociális hátterének megismerése, a diákok 

veszélyeztetettségének felismerése,  

 A tantermek állapotának, felszerelésének megóvása, díszítése, dekorálása az 

osztályközösség részvételével,  

 A diákok ismereteit, érzelmi intelligenciáját fejlesztendően előadási lehetőségek 

biztosítása (érzékenyítő programokon való részvétel segítségével, színházlátogatás, 

stb.) , 

 Feladat mozgósítani a diákokat az iskolai rendezvényeken való részvételre,  

 Javítani a tanulók fegyelmi helyzetén, a Házirend és más vonatkozó előírások 

betartásának tudatosításával, 

 Segíteni a tanulókban a kulturált és a megfelelő kommunikációs képességeket egymás 

között és oktatóikkal szemben,  

 Erősíteni a környezettudatos életmódra való törekvést, a tanulók ismerjék meg és 

óvják a természeti értékeinket,  

 Az új tanulók megismertetése iskolánk névadójával (kirándulás és osztályfőnöki óra 

keretében), 

 Lehetőség biztosítása diákjainknak az egyetemek által szervezett nyílt tanítási 

napokon való részvételre, illetve az egyetemek képviselői iskolánkba hívása, 

 Feladat a tanulási módszerek fejlesztése, főként 9. évfolyamos tanulóinknál. 

Tanórán kívüli iskolai feladatok:  

 Az osztályfőnökök szorgalmazzák a szülőkkel, a külső gyakorlati képzőhelyekkel, a 

közösségi szolgálatot lebonyolító helyekkel való szoros kapcsolattartást,  

 Erősítik a diákokban annak tudatát, hogy az iskolán kívüli viselkedésük az iskola 

megítélésére is kihat, viselkedésükkel az iskolát képviselik tanórán kívüli 

időszakokban is.  

Az ellenőrzés módjai lehetnek:  

 Megfigyelés a tanórán, azon kívül, szünetekben, kirándulásokon, rendezvényeken,  

 Megbeszélés a kollégákkal, a tapasztalatok összegyűjtése,  különösképpen az „Egy 

osztályban tanítók megbeszélésén”, igény szerint félévente legalább egy alkalommal,  

 Ismeretszerzés a tanulókkal való beszélgetések alapján, hangsúlyt helyezve a 

problémás tanulókra, 
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 Csoportos vagy egyéni megfigyelés és értékelés készítése osztályközösségen belül.  

II.  Tárgyi feltételek  

1. Felszerelt osztálytermek, szaktantermek, könyvtár állnak rendelkezésre.  

Az osztályfőnöki munka tervezését, segédanyagok, könyvek, Cd-k segítik.  

2. Dokumentumaink, segédanyagaink: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény  

 Házirend  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 Iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata  

 Iskolánk Nevelési Programja  

 

A munkaközösség 2020/2021 évi programja, feladatai:   

Augusztus  

 Alakuló munkaközösségi értekezlet  

 Gólyatábor lebonyolítása 

 Tanévkezdési teendők megbeszélése 

 A 2010/2021. évi tanév munkatervének elkészítése  

 Az új dokumentumok véleményezése, elfogadása 

 A közösségi szolgálat adminisztrációja az iskola által elfogadott 

rend szerint 

 Szakmai gyakorlat, közösségi szolgálat dokumentálása  

Szeptember  

 Elektronikus napló kitöltése és vezetése  

 Osztályfőnöki tanmenetek leadása  

 Helyettes osztályfőnökök megválasztása  

 A szülői értekezlet előkészítése, megtartása  

 Törzslapok, bizonyítványok elkészítése (9. évfolyam), rendezése 

(felsőbb évfolyamok) 

 Szakmai gyakorlaton készített prezentációk megtekintése és 

bírálása  

 Újvárfalvai kirándulás lebonyolítása 

 Nyílt nap lebonyolítása  

 Tanmenetek leadása és ellenőrzése pdf formátumban 

Október  

 A nyílt nap a 8. osztályosok számára.  

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról  

 A 9. évfolyamon tanítók értekezlete 

 Megemlékezés a Nemzeti Ünnepünkről  

 Gólyácska megszervezése, lebonyolítása 

November  

 Szalagavató előkészítése 

 Európai Szakképzés Hete (GINOP 6.2.3-17.)  

December  
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 Karácsonyi műsor  

 Szalagavató lebonyolítása 

 Nyugdíjasok karácsonya. 

 Január  

 Az érettségi és a szakmai vizsgákra jelentkezések előkészítése.  

 Az I. félév vége - a szülők értesítése a tanulók eredményeiről  

 Félévi bizonyítványok megírása, kiosztása, adminisztráció 

elkészítése  

Február  

 Munkaközösségi értekezlet: A félév értékelése.  

 Szülői értekezletek: 9. 10. és 11. évfolyam  

 Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés  

 Az osztálykirándulási tervek elkészítése  

 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól   

 Alapítványi bál 

Március  

 Pénzügyi és vállalkozói témahét  

 Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről   

 Munkaközösségi értekezlet 

 A diáknap lebonyolítása a DÖK segítségével 

Április  

 Ballagás előkészítése és lebonyolítása 

 Az érettségik és a szakmai vizsgák előkészítése.  

 Szakmák éjszakája rendezvény számára segítség nyújtása  

 Megemlékezés a Költészet Napjáról.   

 Megemlékezés a Holocaust áldozatairól.  

 Bizonyítványok, törzslap kitöltése a végzősöknél  

Május  

 A kompetenciamérés előkészítése és lebonyolítása (10. évfolyam)  

 Az emelt szintű érettségire felkészítő csoportba jelentkezés (10. és 

11. évfolyam).  

 Tanulmányi- és osztálykirándulások.  

Június  

 Munkaközösségi értekezlet: A munkaközösség beszámolója, az 

éves munka értékelése.  

 Év végi jutalmazások felterjesztése, előkészítése.  

 Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról (2020.06.04.)  

 Tanévzáró ünnepély  

 Bizonyítványok, törzslapok kitöltése, adminisztráció elkészítése 

 Beiratkozások lebonyolítása 

 

2019/20-as tanév 

augusztus 27.  
Gólyatábor 

Felelős: 9.-es osztályfőnökök 
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augusztus 28-

29.  

Alakuló munkaközösségi értekezlet 

Felelősök: osztályfőnökök 

augusztus 25-

26. 

Javítóvizsgák, adminisztrációk elkészítése a bizonyítványokban és az 

anyakönyvekben. (záradékok) 

Felelősök: osztályfőnökök 

szeptember 1.  Tanévnyitó tájékoztató 

szeptember 10. 
Szülői értekezletek 

Felelősök: osztályfőnökök 

szeptember 11. 
Kirándulás Újvárfalvára – hagyományőrzés 

Felelősök: osztályfőnökök 

szeptember 14.  
Osztályok dekorációjának elkészítése 

Felelősök: osztályfőnökök 

szeptember 30. 

Adminisztráció (e-napló, anyakönyv) elkészítése 

Felelősök: osztályfőnökök 

Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv és a nevelési program szerint. 

Felelősök: osztályfőnökök 

október 6.  Aradi vértanúk - megemlékezés 

október 14. 
A 9. évfolyamon tanítók értekezlete 

Felelős: Dohányné Végvári Anna Edit mk.vezető 

október 14. Munkaértekezlet – nevelési értekezlet témájának véglegesítése 

október 21. 
Gólyácska 

Felelősök: 9. osztályfőnökök, 10. évfolyamfelelős 

október 22.  Október 23-i megemlékezés 

november 11. 
Nevelési értekezlet 

Felelős: Dohányné Végvári Anna Edit mk.vezető 

december 4. 
Szalagavató 

Felelős: 12. osztályfőnökök 

december 16. 
Nyugdíjasok karácsonya 

Felelős: Lovag Anita 

január 18. 
Magatartás és szorgalom jegyek kialakítása 

Felelősök: osztályfőnökök 
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január 20. 
Félévi osztályozó értekezlet 

Felelős: Keczeli László 

január 22. Első félév utolsó tanítási napja 

január 29. 
Félévi értesítők elkészítése, kiosztása 

Felelősök: osztályfőnökök 

február 3. Félévzáró oktató testületi értekezlet 

február 11. 
Szülői választmány, fogadóóra, szülői értekezlet 

Felelős: Dohányné Végvári Anna Edit mk.vezető 

február 14. 
Érettségire, szakmai vizsgákra való jelentkezés 

Felelősök: igazgató helyettesek, 12. évfolyam osztályfőnökei 

február 20. Alapítványi bál 

március 12. Diáknap 

április 14.  Szóbeli érettségi és szakmai vizsgák tételeinek leadása 

április 28. 12.-13. évfolyam osztályozó értekezlete 

április 28. 
Ballagási főpróba 

Felelős: Dohányné Végvári Anna Edit mk.vezető 

április 30. 
Ballagás 

Felelős: Dohányné Végvári Anna Edit mk.vezető 

május 26. 

9. évfolyam kompetenciamérése 

10. Felelősök: osztályfőnökök, Gelencsér-Tóth Anett, Teveli 

Norbert 

június 4. 
magatartás, szorgalom jegyek zárása 

Felelősök: oktatók, osztályfőnökök 

június 10.  Tanévzáró osztályozó konferencia 9.-11. évfolyamon 

június 18.  Tanévzáró ünnepély 

június 23. 
9. évfolyam beiratkozása 

Felelős: Horváth Gergely  

július 2. Tanévzáró értekezlet 
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augusztus 23. Alakuló értekezlet 

augusztus 24-

25. 
Javító vizsgák  
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Közgazdász-Ügyviteli munkaközösség éves munkaterve a 2020/2021-es tanévre 

I. Kiemelt feladatok 

 

1. Szakmai érettségi vizsgák  

Elsődleges szempont a számunkra, hogy egy oktató kezében legyen az érettségi vizsga 

szóbeli tételeinek összeállítása és a kérdező oktatói feladatok ellátása. 

A 12. évfolyamon az A és a B osztályok esetében a rendelkezésre álló szaktárgyi óraszámok 

nem adnak lehetőséget azokból a tárgyakból való ismétlésre, melyeket alsóbb évfolyamon 

tanultak, bár az ágazati szakmai érettségi vizsgán számonkérésre kerülnek. 

Felelős: érintett oktatók, Horváth Gergely Jenő igh. 

Határidő: folyamatos 

 

2. Komplex szakmai vizsgák a 13. évfolyamon 

Nagyfokú odafigyelést igényel a tanító oktatóktól a szakmai kerettantervek, valamint a 

szakmai és vizsgakövetelmények közötti eligazodás a nappali és esti tagozaton. Ez 

mindenféleképpen együttműködést igényel a munkaközösség tagjai között. 

Az 5/13. B osztályban külön nehézséget okoz, hogy a szakmai kerettantervben nem szerepel 

Pénzügy tanóra, miközben a szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenységének egyik 

vizsgafeladata a Pénzügyi feladatok. 

Felelős: érintett oktatók, Lunczer Erika igh., Csapó Ivett mk. vezető 

Határidő: 2020. szeptember 

 

3. Mellékszakképesítés megszerzésére irányuló vizsgák 

Vállaljuk ügyvitel ágazatos tanulóink mellékszakképesítéses vizsgájára való felkészítését 

az előző tanév sikereire alapozva. 

Felelős: érintett oktatók 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A megújuló szakképzés 

A szakképesítések programkövetelményeinek, valamint képzési és kimeneti 

követelményeinek tanulmányozása a technikumi képzésbe már idén, illetve a következő 

években bekapcsolódó oktatók számára elengedhetetlen. Tanmenetek készítése, valamint 

tananyagok kidolgozása tankönyvek hiányában folyamatosan zajlik. 
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Felelős: érintett oktatók 

Határidő: folyamatosan 

 

5. A NAV által tartott felvilágosító órák megszervezése 

Az előző években sikeres programot, az idei tanévben is szeretnénk megrendezni, 

elsősorban a 13. évfolyam tanulóinak részvételével.  

Felelős: Csapó Ivett, mk. vezető 

Határidő: időpont megbeszélése, rögzítése október végéig 

Az óra megtartása: március végéig 

 

6. Európai Szakképzési Hét 

Az előző évek tapasztalatait felhasználva, foglalkozások szervezése az érdeklődő tanulók 

és szülők részére. 

Felelős: Lunczer Erika igh, minden oktató 

Határidő: november 6. 

7. Pénzhét 

 Diákjaink pénzügyi felkészültségének, tudatosságának és vállalkozói szemléletének 

fejlesztése a Pénz7 program keretein belül. Az OTP-vel, az Erste Bankkal és a Generali 

Biztosítóval való együttműködés erősítése kiemelt figyelmet érdemel. 

Felelős: Lunczer Erika igh., minden oktató 

Határidő: február végéig 

 

8. Szakmák Éjszakájának megszervezése, lebonyolítása 

Az előzetes tapasztalatokat felhasználva játékos vetélkedők szervezése az általános 

iskolások számára, a munkaközösségek közötti szoros együttműködések mentén. A 

lebonyolításba ötödéves és alsóbb évfolyamos, közösségi szolgálatot teljesítő diákok bevonása. 

Felelős: Lunczer Erika igh., minden oktató 

Határidő: március végéig 

 

9. 110 éves a KÖZGAZ 

Iskolánk fennállásának 110 éves évfordulójának méltó megünneplése a munkaközösségek 

összehangolt szervező munkája révén. 

Felelős: minden oktató 

Határidő: március végéig 

 

10. ÖTÖK találkozóján való részvétel 

Továbbra is részt veszünk a Dél-dunántúli iskolák találkozóján és vállaljuk tanulóink 

felkészítését. 

 

11. Szakmai gyakorlat előkészítése, értékelése 10A, 10C, 11A, 11C osztályokban 

Felelős: Pintér Zoltán igh., érintett oktatók 
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Határidő:  befogadó nyilatkozatok - március végéig;  

szerződések június 15-ig,  

értékelés augusztus 31-ig. 

 

II. Általános feladatok 

 

 Felkészítés a szakmai vizsgákra 

Ötödéves tanulóinkat felkészítjük az írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekre, valamint 

záródolgozatokkal kapcsolatos konzultációs lehetőséget biztosítunk számukra. 

Felelős: minden oktató 

Határidő: folyamatosan 

 

 Tehetséggondozás 

A tanév során a hagyományokhoz hűen felkészítjük tanulóinkat az ÁSZÉV-re és az OSZTV-

re. 

Felelős: minden oktató 

Határidő: folyamatosan 

 

 Tanulmányi versenyek 

A fentieken kívül ösztönözzük tanulóinkat az egyéb versenyeken való részvételre. 

Közgazdasági területen: a 4forEurope, a Siker kulcsa, a PénzSztár, a 24 órás logisztikai verseny, 

az ÖTÖK, a Nagy Diák Pénzügyes Teszt, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis, a JátéKincstár, 

a Bank/Code Tanulmányi Verseny, a Zsebpénzügyes vetélkedő. Ügyviteles kollégáink pedig a 

Teöreök Aladár, „Az év titkára” verseny és az Illemtani csapatverseny felkészítésében vállalnak 

szerepet. Célunk, hogy felkeltsük tanulóink érdeklődését a szakma iránt. 

Felelős: minden oktató 

Határidő: folyamatosan 

 

 Tanulmányi kirándulások 

Tervezzük a 12. C osztály látogatásának megszervezését a Somogy Megyei Levéltárba, ahol 

dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásába is betekintést nyerhetnének a diákok. 

Továbbá vendégelőadó meghívása is a terveink között szerepel a 12. C osztályban. 
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 Felzárkóztatás 

Minden osztályban felajánljuk a korrepetálás lehetőségét – egyéni igények alapján.  

Felelős: minden oktató 

Határidő: folyamatosan 

 

 A pedagógus életpálya modell 

A 2020/2021-es tanévben minősítik Pintér Zoltánt és Csapó Ivettet.  

 

 Továbbképzéseken való részvétel 

Munkaközösségünk tagjai közül többen indították a 2020/2021-es tanévet az - Gazdálkodás 

és menedzsment, Kereskedelem, Turizmus-vendéglátás, Közlekedés és szállítmányozás - 

ágazatokat támogató workshopokon való személyes/online részvételükkel. Reméljük, hogy a 

tanév során további, a megújuló szakképzéssel kapcsolatos továbbképzésekre nyílik 

lehetőségünk bekapcsolódni. 

 

 Információfigyelés 

A szakmai területeket érintő információfigyelést a továbbiakban is biztosítjuk.  

Felelősök: minden oktató 

 

III.  Célok, javaslatok 

 Erősíteni kell az együttműködést a munkaközösségek között. 

 Tapasztalataink, információink átadásával egymás segítése. 

 Óralátogatások rendszeresítése önfejlesztési céllal. 

 Digitális oktatás nehézségeinek leküzdése a sikeres érettségi, szakmai és 

mellékszakképesítés vizsgák, valamint az alsóbb évfolyamosok eredményes 

felkészítése érdekében. 

 Digitális adatbázis létrehozása ügyvitel területen. 

 

Ellenőrzési terv 

 Szeptember 30. tanmenetek leadása a mk. vezetőnek PDF fájlformátumban. 

 Április 15. érettségi szóbeli és szakmai gyakorlati tételek leadása a szakmai 

igazgatóhelyettesnek. 

 Lehetőségek szerint órák látogatása 2 héttel korábban rögzített időpontokban.  
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Ügyviteli terület 

A 2019/20-as tanévben a PP-hez az előző év gyenge szóbeli érettségi vizsgaeredménye 

alapján, a jobb szakmai érettségi eredmények elérése érdekében szakmai tantárgyak szóbeli 

elővizsga tartását tervezzük a következő osztályokban: 

10. C Kommunikáció a titkári munkában (Pálos Tamásné) 

 Titkári ügyintézés (Kissné Gerhát Erika) 

11. C Titkári ügyintézés elmélete és gyakorlata (Csománé Márkovics Ibolya) 

 Levelezés elmélet és gyakorlat (Csománé Márkovics Ibolya) 

Ellenőrzési terv 

 Szeptember 30. tanmenetek leadása a mk. vezetőnek nyomtatott és PDF 

fájlformátumban. 

 Április 15. érettségi szóbeli és szakmai gyakorlati tételek leadása a szakmai 

igazgatóhelyettesnek. 

 Lehetőségek szerint órák látogatása 2 héttel korábban rögzített időpontokban.  
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A Humán-Testnevelés Munkaközösség 2020/2021. tanévi munkaterve 

I. Személyi kérdések: 

 

Munkaközösségünk tagjainak létszáma jelenleg 13 fő főállásban+1 fő óraadó. A 

munkaközösség tagjai közt rendszeres és egymást segítő a kapcsolat. 

 

Magyar-történelem: 3+1 óraadó (Dr. Rónayné Marek Györgyi, Pap Mária, H. 

Kovács Bálint, Dr. Hegedüs Györgyné) 

Magyar-angol: 2 (Matyola Melinda, Béres László) 

Magyar-fejlesztőpedagógia: 1 (Gelencsér-Tóth Anett) 

Történelem-angol: 1 (Horváth Gergely) 

Történelem-testnevelés: 1 (Balogh Rajmund) 

Testnevelés: 5 (Biki Mária, Fehérné Varga Katalin, Dovigyel Csaba, Könye 

Szabolcs) 

Könyvtár: 1 (Imre Adél) 

 

Horváth Gergely a 2020/2021. tanévtől igazgatóhelyettesi feladatokat lát el, így az osztályának 

és jó néhány tanítási órának is búcsút kellett intenie. 

 

Munkaközösségünk tagjai közül két személynek folyamatban van a pedagógus-minősítési 

eljárása: Matyola Melinda és H. Kovács Bálint.  

 

A kollégák rendszeresen, sokszor önszorgalomból vesznek részt továbbképzéseken (jelenleg 

tervben lévők, vagy már folyamatban lévők: GINOP továbbképzések, emelt szintű mentorálás). 

 

Dr. Rónayné Marek Györgyi a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának, Béres László 

a Magyartanárok Egyesületének tagja, rendszeresen vesznek részt a külön szervezett, nyári 

szünidőben vagy szombatonként tartott továbbképzéseiken. 

Béres László, Gelencsér-Tóth Anett és Dr. Hegedüs Györgyné kollégánk a Berzsenyi 

Társaságnak is tagjai. Imre Adél a Könyvtáros Oktatók Egyesületének tagja. 

A munkaközösségi évi munkaterv összeállításakor mindig figyelembe kell venni és 

együttműködni a nyelvi munkaközösséggel és időnként a közgazdász munkaközösség 

kívánságainak is meg kell felelni /pl. üzleti kommunikáció tanítása/. Természetesen 
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legfontosabb a tanulók érdeke, de időnként nem könnyű egyensúlyozni a sok fél/érdekeltség 

között. 

 

2020 júliusától iskolánk technikum, vagyis nagyban átalakult a képzési struktúra. Felmenő 

rendszerben 9-10. évfolyamon túlsúlyban vannak a közismereti, majd a felsőbb évfolyamokon 

a szakmai tárgyak. Bár az óraszámaink szinte megegyeznek a gimnáziumokéval, indokolt 

lenne a csoportbontás: nem ritka, hogy 36 diák is van osztályonként a magyar és történelem 

órákon. 

 

II. Fő feladataink: 

 

A 2020/2021. tanévben kiemelt feladatunk az iskolánk alapításának 110. évfordulójáról való 

megemlékezéseket előkészíteni. A 2021. év szinte minden eseményét erre a szálra igyekszünk 

felfűzni. Az alapkoncepció szerint a tanév minden egyes hónapjában valamely munkaközösség 

vállal egy, az iskolához és az évfordulóhoz kapcsolódó feladatot. Mind közül a mi 

munkaközösségünknek jut a legnagyobb szelet, ám ezek megvalósításához komoly anyagi 

forrás szükséges. 

 

Terveink*: 

- kiállítások szervezése a Noszlopy-Galériában (2-3 az évben) a hagyományok 

folytatása és az évforduló jegyében:  

o pl. tisztelgés iskolánk nevezetes diákjai előtt: pl. Nagy Imre, Bernáth 

Aurél… 

o pl. saját tehetségeink munkáinak közszemlére tétele 

Ezek anyagi segítség nélkül nem valósulhatnak meg, ugyanis az intézmény tárlói erre a célra 

alkalmatlanok, sérültek, nem zárhatók. A paravánok újrafestése is szükséges lenne. A 

kiállítások szervezéséért felelnek: Gelencsér-Tóth Anett, Imre Adél, Fehérné Varga Katalin, 

Pap Mária, Béres László, Matyola Melinda; segítőként idén újra bekapcsolódik Dr. Hegedüs 

Györgyné. 

- az iskola Youtube csatornáján és honlapján iskolai rendezvényekről, 

kirándulásokról, iskolai életről szóló kisfilmek készítése, készíttetése a diákokkal 

- „Diák voltam, oktató lettem” címmel kerekasztal-beszélgetés néhány, a 

Noszlopyban végzett oktatónkkal 

- interjú ismertté vált öregdiákokkal (pl. Bene János, Kelemen Lajos, stb…) 

- vers- és prózaíró pályázat kiírása 

- kincsvadászat – városismereti vetélkedősorozat 
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- éjszakai röplabda verseny 

- Röplabdás öregdiákok tornája 

- Sorverseny a 110 körül 

- ünnepélyes tanévnyitó 2021 szeptemberében, amely során jubileumi emlékkövet 

avatunk, valamint időkapszulával és faültetéssel emlékeztetjük a jövő nemzedékét 

iskolánk nagyságára 

- Noszlopy-est 

*A részletes programtervet az első félév folyamán véglegesítjük. 

 

Továbbra is egyik legfontosabb munkaközösségi feladatunk a tanulók érettségire való alapos 

felkészítése, az érettségi szabályos és sikeres lebonyolítása. 

Megtörténnek az év eleji felmérések, amiből kiemelkedik a helyesírási szint megállapítása – 

erre lehet tervezni a felzárkóztatást, tehetséggondozást. A testnevelők felmérik az 

állóképességet, megpróbálják felfedezni a tehetségeket és irányt mutatni, milyen sportág felé 

orientálódjon a diák, ha önmagától nem tudná. 

A kilencedikesek helyesírási felmérése a legfontosabb: időnként meglepően tapasztaljuk és a 

későbbi írásbeli produktumoknál megerősítést is nyer, hogy a tanuló dyslexiás, dysgrafiás, amit 

régen ki kellett volna szűrni… Esetleg elküldjük a szakszolgálathoz, de ekkor már ritkán adnak 

felmentést. Bár tartunk fejlesztő órákat, amivel némiképp javítunk a helyzeten, de a hiba 

gyökere nem nálunk van. A gondot még az is jelenti, hogy a 2005-ben bevezetett új érettségi 

óta a helyesírás kisebb mértékben számít bele az írásbeli osztályzatba, a 2017-es változás pedig 

„jutalmazó” szemléletű lett. A magyartanárok véleménye is megoszlik ez ügyben.  

A testnevelők és az iskolaorvos feladata a gyógytestnevelésre javasoltak kiválasztása. Ezek az 

órák nagyon hasznosak: jól felkészült kolléganő, Biki Mária vezeti a foglalkozásokat. A 

gyógytestnevelés révén biztosított a közvetlenebb és szorosabb együttműködés az iskolaorvos, 

a védőnő és a testnevelő oktatók között. 

 

A minden évben induló történelem emelt szintű csoport vezetését megbeszéljük a 

történelemtanárokkal: akinek a legtöbb tanulója érintett, illetve óraszáma még elbírja, az kapja 

a csoportot. Sajnos, a mi iskolatípusunkban a szakmai órák magas száma miatt ezt a dupla órát 

nem lehet a normál órarendbe beilleszteni, ami a tanulók és a oktatók számára egyaránt 

megterhelő. Figyelembe kell azt is venni, hogy sok nálunk a bejáró. 

 

 Az emelt szintű érettségi lebonyolításában több tagunk tantárgyi bizottsági tagként vesz részt. 
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 Kiemelt feladat – még mindig – a magyartanárok számára a tanulók szövegértési készségének 

fejlesztése, bár a kompetenciamérések eredménye nem rossz, ami iskolánkat illeti. Ehhez nyújt 

nagy segítséget a 9. osztályosoknál kapott szabadon felhasználható tanítási óra, amelyet a 

szövegértési készség további fejlesztésére fordítunk.  

 

 Az új típusú érettségire való felkészülés, felkészítés egyik feladata az is, hogy minden 

évben minden történelem és magyar érettségi tételsoron belül 20% megújuljon az előző évihez 

képest. 

Évek óta helytörténeti tételt is beteszünk a magyar irodalom, történelem és a testnevelés 

érettségi szóbeli tételsorába. 

 

A Határtalanul programban 2019-ben három pályázatunkból kettő nyert („Magyar írók és 

költők nyomában Erdélyben”, „Kézműves termékek készítése és értékesítése”). Mivel a májusi 

vírushelyzet nem engedte, hogy a kirándulások megvalósuljanak, ezeket tavaszra halasztottuk, 

de továbbra is bizonytalan ezek megvalósítása.  

A 2020. évben három pályamunka készült el, ezek közül a „Mesélő várak” nyert, a másik két 

pályázat („Magyarok nyomdokaiban”, „Titokzatos történelmünk”) pedig anyagi forrás 

függvényében valósulhat meg. 

A pályázatok elkészítése, annak lebonyolítása, rendkívül aprólékos adminisztrációja, 

elszámolása, nagyban megnehezíti a munkát, de az élmények és a kirándulás kiemelten nevelő, 

oktató jellege kárpótol bennünket. 

 

Az ellenőrzési terv alapján az iskola közismereti tárgyakért felelős vezetőjével órákat 

látogatunk. Az óralátogatás után közösen /mindhárman/ megbeszéljük a látottakat, 

tapasztaltakat. Ezek az alkalmak mindig nagyon hasznosak: látogatottnak és látogatónak, 

rutinos tanárnak és fiatal kollégának egyaránt. Sokat tanulunk egymástól. 

 

III. Folyamatos feladataink: 

 

A tanév eleji első feladatunk a tanmenetek felülvizsgálata, frissítése, újak készítése (szept. 30-

ig). Ezeket célszerű az e-naplóval kompatibilis formátumban elkészíteni. 
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Az elmúlt években kialakított és elfogadott egységes iskolai értékelési normát alkalmazzuk 

számonkéréseink során minden tantárgyból. Az elégséges osztályzat megszerzésének 

kritériuma a jegyek 1,8-es átlaga.  

 

Minden régi évfolyamon heti öt testnevelés van, míg az induló osztályok 9. évfolyamon heti 4 

testnevelés órán vesznek részt. Ezen kívül a tanulók a következő lehetőségek közül 

választhatnak: 

atlétika hetente  

lány, fiú röplabda  

konditermi edzés 

kosárlabda szakkör 

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés – igény szerint 

Diákolimpiai versenyekre nevezünk a következő sportágakban: asztalitenisz, tollaslabda, 

úszás, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, atlétika.  

A testnevelő kollégák nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a tanulók szabadidős szokásainak 

kialakítására, fejlesztésére, az egyénileg űzhető sporttevékenységek elsajátítására, 

gyakorlására. 

A tehetséges tanulók felkarolása és további fejlődésük biztosítása saját szakosztályainkban, 

valamint társadalmi egyesületekbe történő irányításuk is cél kell, hogy legyen. 

Januártól kezdődően elvégezzük a tanulók fizikai állapotát vizsgáló felméréseket Netfit teszttel. 

 

A történelem és a magyar nyelv és irodalom népszerűségét mutatja, hogy idén is lesz emelt 

szintű csoport (felelős: Horváth Gergely, Béres László). 

 

A kaposvári színház/Rockszínház előadásait tanulóink műveltségének növelése céljából 

propagáljuk, a kapcsolattartó Matyola Melinda. 

 

Iskolaújságunk, a Noszlopy Tükör két számmal fog megjelenni digitális formában. 

Mentortanár: H. Kovács Bálint. 

 

Határidős feladatok: 
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Az év elején – szokásunkhoz híven – felmérjük a kilencedikesek helyesírási szintjét. Felelősök: 

magyartanárok 

 

A második tanítási héten a 10. évfolyamot visszük Újvárfalvára, iskolánk névadójának 

falujába 09.11.). Felelős: a 10. évfolyam évfolyamfelelőse. 

 

A szeptember 14-i héten kerül sor egy online kompetenciamérésre a 9. és 10. évfolyamosok 

körében.  

 

Iskolai műsoraink megrendezhetősége érdekében megpróbáljuk megtalálni a valamiben – 

ének, hangszer, versmondás – tehetséges tanulókat.  

Gelencsér-Tóth Anett kolléganő drámaszakkört szervez, amennyiben ezt az iskolavezetés is 

támogatja. A drámaszakkör működését segítendő javasoljuk, hogy a vállalt előadások 

időpontját megelőző héten, (december-karácsonyi műsor, március 15., a nemzeti ünnep), a 

résztvevő diákok és kolléganőnk áldozatos munkáját segítendő, minden nap egy tanítási óráról 

engedjék el a szereplőket. Egy ilyen előadás előkészítése, megszervezése, a próbák 

lebonyolítása ugyanis több hónapos, heti több nulladik vagy nyolcadik-kilencedik órát 

igénybevevő feladat, a diákok, és még inkább a feladatot vállaló kolléga számára.  

 

Októbertől tervezzük a nyolcadik osztályos felvételi előkészítő indítását magyar nyelvből, az 

előző éveknek megfelelően H. Kovács Bálint, Gelencsér-Tóth Anett irányításával.    

 

Október 6-án megemlékezünk az aradi vértanúkról. Felelős: Dr. Rónayné Marek Györgyi 

 

Október 22-ére tervezzük az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltása 64. évfordulójának 

megünneplését filmmel./ Felelős: Horváth Gergely. 

 

A Nagy Imre Társasággal egyébként szoros együttműködésünknek köszönhetően többször 

vehettünk részt az általuk szervezett tudományos konferencián, illetve a levéltár 

könyvbemutatóin. Szorgalmazzuk az idei évben a levéltár látogatást is történelemórák keretein 

belül.  

Több osztályunk is ellátogat a Takáts Gyula Emlékházba, ahol nemcsak a költő életterével, 

hanem munkásságával és Somogyhoz való kötődésével is megismerkedhetnek. Tervezzük 

osztályok kirándulását a Rippl-Rónai Villába. 
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Magyar szakos oktatóink a hagyományokhoz hűen idén is részt kívánnak venni a Berzsenyi 

Társaság előadásain. Felelős: Pap Mária. 

 

A különféle tantárgyi versenyfelkészítések folyamatosan zajlanak, a versenyek kiírásának 

megfelelően. 

 

Az Implom József helyesírási verseny (november) szervezését Dr. Rónayné Marek Györgyi   

vállalta. 

 

Decemberben fiú-lány röplabda Télapó Kupát rendezünk két-három városi középiskola 

meghívásával. Felelős: Biki Mária, Fehérné Varga Katalin 

 

A Ránki Történelemverseny iskolai fordulójának lebonyolításáért (január) Horváth Gergely 

felel. 

 

Januárban kezdjük a tanulók fizikai állapotának felmérését (NETFIT) Felelősök: testnevelő 

oktatók 

 

Január végén – február elején rendhagyó művészetek órát szervezünk. Meghívandó 

vendégelőadó: Vedres Csaba zenetörténész. Felelős: H. Kovács Bálint. 

 

Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny (március/április) felelőse: Béres László. 

 

Márciusban fiú-lány röplabda Noszlopy Kupát rendezünk két-három városi középiskola 

meghívásával. Felelős: Biki Mária, Fehérné Varga Katalin. 

 

Március 15-ről is megemlékezünk a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja 

részvételével. /kapcsolattartó: Dr. Rónayné Marek Györgyi, ünnep: Gelencsér-Tóth Anett/. 

 

Munkaközösségünk valamennyi iskolai rendezvény szervezéséből és lebonyolításából kiveszi 

a részét, pl. a dél-dunántúli közgazdasági iskolák ÖTÖK TALÁLKOZÓJA, eszéki 

testvériskolai kapcsolat. Felelős: Pap Mária. 
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A holokausztról osztálykeretben magyar órákon emlékezünk meg április 16-án, míg a 

kommunista diktatúra áldozatairól történelemórákon február 25-én. A harmadik alkalom a 

nemzeti összefogás napjáról való megemlékezés június 4-én, amelyen a hagyományoknak 

megfelelően egy osztállyal képviseltetjük magunkat. Felelős: az osztályokban tanító magyar- 

és történelemtanárok, osztályfőnökök. 

 

A tanterv előírja könyvtárismereti órák tartását 10. évfolyamon (a magyar nyelvtan órákból 

4 óra osztályonként), ebben a munkában segítjük könyvtáros tanárnőt. Felelős: a kilencedik 

évfolyamon tanító magyartanárok, Imre Adél  

 

Májusban – már hagyománnyá váló – feladatunk a kompetenciamérés (szövegértés) 

lebonyolítása.  

  

Figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, az újonnan megjelenő kiadványokat. Az interneten 

elérhető  digitális tananyagok  rendszeres figyelője magyarból Pap Mária, történelemből 

Horváth Gergely, akik az általuk érdemlegesnek talált információkat megosztják a kollégákkal. 

 

Ha valamelyikünk részt vesz valamilyen történelem, irodalom, magyar nyelv és testnevelés 

tantárgyakkal kapcsolatos továbbképzésen, a többieket két héten belül egy rövid 

munkaértekezleten tájékoztatja az ott hallottakról. 

 

Mi tervezünk, de a KOVID-19 világjárvány miatt a megvalósulás mikéntje erőteljesen 

megkérdőjelezhető.  

Állandó tisztségviselők: 

történelemszertár-felelős:  dr. Rónayné Marek Györgyi 

 Internet-figyelő:  Pap Mária, Horváth Gergely 

 iskolaújság szerkesztője: H. Kovács Bálint, Pap Mária 

 kiállítások szervezője: Imre Adél, Gelencsér-Tóth Anett, Pap Mária 

iskolai ünnepélyekre versmondó felkészítése: Gelencsér-

Tóth Anett, Matyola Melinda, Pap Mária 

 iskolai ünnepélyekre narrátor felkészítése: Gelencsér-Tóth Anett, Pap Mária 
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Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

Alapvető feladatok 

 a rendszeres és következetes számonkérés 

 a tanulói teljesítmények folyamatos értékelése és dokumentálása 

 a gyengébb tanulók felzárkóztatása  

 érettségik és a nyelvvizsgák területén  

Kiemelt feladatok 

 az előző tanév tapasztalatai alapján felkészülés az estlegesen újra életbe lépő 

digitális oktatásra 

 a rendhagyó őszi, valamint a tavaszi előrehozott érettségi vizsgákhoz előírt 

osztályozó vizsgák pontos és a törvényeknek megfelelő lebonyolítása 

 a 2020 tavaszán  elmaradt nyelvi szintfelmérés, valamint a 2021 tavaszi 

megszervezése és lebonyolítása az újonnan beiskolázottak számára 

 a technikumi képzés 9. évfolyamán a módosult kerettanterv szerinti oktatás 

megszervezése, a megfelelő tantervek elkészítése 

 a két tanítási nyelvű képzés munkájának fokozott figyelemmel kísérése 

 a 13. évfolyamon az új óraszámi keretek szerinti oktatás megszervezése 

 a nyelvi szintfelmérő vizsga új formában történő lebonyolítása a 10. évfolyam 

sávos csoportjaiban 

 részvétel az iskolai Nyílt Napok lebonyolításában 

 iskolánk képzéseinek népszerűsítése az általános iskolák körében (személyes 

látogatások az egyes iskolákban az iskolavezetéssel közösen) 

 csatlakozás az iskolánk 110 éves évfordulóját ünneplő programsorozathoz idegen 

nyelvi tematikus napok megszervezésével, illetve hagyomány teremtő jelleggel 

fordítóverseny szervezése a KSZC tagiskoláinak részvételével 

 részvétel a Kaposvári Tehetséggondozó Tanács nyelvi csoportjának a munkájában 

(Szólalj meg bátran! nyelvi verseny) 

 részvétel az „Ötök Találkozója” rendezvényen 

 GINOP 6.1.3 pályázatban való részvétel 
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 amennyiben vírushelyzet lehetővé teszi, egynapos kirándulások szervezése 

célnyelvi területre (Ausztria), illetve a Tempus közalapítvány által meghirdetett 

külföldi nyelvtanulási programokban való részvétel 

Ütem- és ellenőrzési terv 

Feladat     határidő       felelős 

Javító/pótló, valamint osztályozó 

 vizsgák      augusztus 25.-26.  érintett oktatók 

Emelt szintű csoportok indulása  szeptember vége érintett oktatók 

Tanmenetek felújítása   szeptember 30. oktatók, mk. vezető 

 

Óralátogatás a kollégáknál   október/november mk. vezető 

Nyílt nap     október 13.  érintett oktatók 

Jegyek számának ellenőrzése   december 2.  oktatók, mk vezető 

      március 31., május 15. 

Első félév zárása    január 22.   oktatók 

Érettségi vizsgajelentkezés   február 15.  oktatók 

Idegen nyelvi fordítóverseny   február   munkaközösség 

ÖTÖK találkozója    március 31  érintettt oktatók 

Szóbeli érettségi tételek leadása  április 14.  érintett oktatók 

Jelentkezés az emelt szintű felkészítőkre      április 14.  érintett oktatók 

Osztályozó vizsgák lezárása az előre-           április 28.  érintett oktatók 

hozott érettségizőknél 

12.-13. évfolyamon jegyek zárása  április 28.  érintett oktatók 

leendő 9. évf. nyelvi felmérése  május 6.  mk. vezető,munkaközösség 

Írásbeli érettségi vizsga, angol  május 6.  érintett oktatók 

Írásbeli érettségi vizsga, német  május 7.  érintett oktatók 

Szintfelmérő vizsgák (10. évf.)  május –június   érintett oktatók 

9.-11. évf. jegyek zárása   június 10.  érintett oktatók 

Szóbeli érettségi vizsgák   június 14.-25.  érintett oktatók 
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A természettudományi munkaközösség munkaterve a 2020-2021-es tanévre 

Személyi feltételek 

Munkaközösségünk (5 teljes, 1 fél óraszámú és 1 nyugdíjas óraadó munkatárs) személyi 

összetétele a következő. 

 Schlegl István (matematika) 

 Potó Sándor Frigyesné (matematika, fizika) 

 Tóthné Szelci Margit (biológia, földrajz) 

 Drankovicsné Lovász Erzsébet (matematika, fizika) 

 Horváth Zsolt (matematika, fizika) 

 Lunczer Erika (matematika) 

 Őszi Gábor Lajos (matematika, fizika) 

A fenti felsorolásban a munkatársakat életkor szerint csökkenő sorrendbe rendezve 

látható, hogy nagy a baj. A lista végén vagyok található, mint legfiatalabb, de én is lassan már 

az 5. X-be lépek. A nyugdíjas óraadó mellett hárman az utolsó illetve utolsó előtti tanévüket 

kezdték meg. Tehát jövőre ilyenkor mindegyikőnknek majdnem kétszer annyi órát kellene 

vállalnia, ha nem jön frissítés. 

Munkaközösségünk újra függetlenként működik, Őszi Gábor személyében régi-új 

munkaközösség vezetővel. Őszi Gábor mellet - az iskolavezetésben történt változások miatt – 

Horváth Zsolt is szerepet kapott az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységében. 

Tárgyi feltételek 

Munkaközösségünk három szertárban érintett (fizika, földrajz és biológia), ezek 

karbantartása folyamatos, állapotuk elfogadható, bár szükség lenne fejlesztésekre. Az interaktív 

táblákat és a kapott táblagépeket munkaközösségünk minden tagja ismeri, és lehetőség szerint 

használja tanórákon az oktatási folyamat során. 

Céljaink, feladataink 

Kiemelt feladatok 

 Humánerőforrás fejlesztése 

Az idei tanév igen nehézkesen indult. A tantárgyfelosztás csak többszöri nekifutásra állt össze, 

köszönhetően nyugdíjas munkatársunk szerepvállalásának. Az elkövetkezendő tanévben 

égetően szükség lenne földrajz, biológia és matematika, fizika szakos tanárokra. Kérjük a 

Centrum és az iskola vezetőségét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ezügyben. 
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Felelős: Centrum és iskolavezetés 

Határidő: jövő tanév kezdete 

 Dél-dunántúli Közgazdasági Szakközépiskolák találkozója 

Az időszerű Ötök találkozójára - ha megrendezésre kerül - munkaközösségünk a meghirdetett 

tantárgyi versenyeken induló tanulók, csapatok felkészítését vállalja és a szervező iskola által 

kért javító oktatót biztosítja. 

Felelős: munkaközösség vezető 

Határidő: versenykiírásnak megfelelően 

 Tankönyvállomány korszerűsítése, frissítése 

Az utóbbi években a szülői pénztárca megkímélése végett nem rendeltünk tankönyvet 

matematikából, fizikából. A digitális oktatás tapasztalatait leszűrve azonban rájöttünk, hogy 

szükséges lenne. Ennek megfelelően próbálkozunk hatékony, jól felhasználható tankönyveket, 

feladatgyűjteményeket felkutatni a tankönyvpiacon. 

Felelős: oktatók 

Határidő: folyamatos 

 Digitális oktatás, az Iskola népszerűsítése 

Munkaközösségi kerekasztal beszélgetésen leszűrtük az online oktatás előnyeit, hátrányait. 

Próbálunk új lehetőségeket keresni az online oktatási palettán a hatékonyabb tanítás érdekében. 

Vállaljuk, hogy egy korábbi, elismert tanítványunk meghívásával, egy kerekasztal 

beszélgetéssel vagy egy kisfilm elkészítésével részt veszünk iskolánk helyi illetve regionális 

népszerűsítésében. 

További feladatok 

 Tanmenetek 

Az új kerettanterveknek (NAT 2020) megfelelő tanmenetek elkészítése a 9.-es technikumi 

évfolyamon. A tanmenetek korszerűsítése, frissítése a felsőbb évfolyamokon. 

Felelős: oktatók 

Határidő: 2020. 09. 30. 

 Értékelés 

Alkalmazzuk a oktatói testület egységes értékelési rendszerét. Az első tanítási órán 

tájékoztatjuk a tanulókat az egyes tárgyi követelményekről, számonkérési formákról, értékelési 

elvekről, a szükséges eszközökről. Odafigyelünk az ügyintézési munka színvonalára, a jegyek 

számára és az elektronikus naplóban történő folyamatos vezetésére. 

Felelős: oktatók, lásd ellenőrzési ütemterv 
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Határidő: folyamatos 

 Versenyek 

A tehetséges tanulóinkat idén is elindítjuk a különböző tanulmányi versenyeken: Arany Dániel, 

Somogy megyei matematika verseny, Kenguru (matematika). 

Felelős: oktatók 

Határidő: versenyidőpontoknak megfelelően 

 Előkészítő szervezése 

A törvényi előírásoknak megfelelően megszervezzük és elindítjuk a nyolcadikosok részére az 

előkészítőt matematika és magyar nyelv tantárgyakból. 

Felelős: Őszi Gábor, oktatók 

Határidő: előkészítő végéig folyamatosan 

 Kompetenciamérés 

A kompetenciamérés szervezése és lebonyolítása, a korábbi mérések tapasztalatainak az 

összegzése. 

Felelős: A vezető által megbízott személyek 

Határidő: 2021. május 26. 

Egyéb feladatok 

 Az elmúlt tanévek során továbbképzésen (Geogebra, Web2.0, KSZC által szervezett 

módszertani napok) résztvevő munkatársak ott megszerzett új ismereteinek átadása a 

munkaközösség többi tagjának. 

Felelős: továbbképzésen részt vett oktatók 

Határidő: folyamatos 

 Az Interneten fellelhető oktatási segédanyagok és pályázatok figyelemmel kísérése, 

megosztása a munkaközösségen belül. 

Felelős: Internetet gyakran használó oktatók 

Határidő: folyamatos 

 Tehetséges diákjaink részére versenyfelkészítést, a lemaradóknak pedig korrepetálást 

biztosítunk. 

Felelős: oktatók 

Határidő: folyamatos, az adott versenynek, tananyagnak megfelelően 

 Kiemelten kezeljük a kétszintű érettségire való felkészülést matematikából. Egy csoport 

a 12. évfolyamon ütemterv szerint halad, egy pedig a 11. évfolyamon jelenleg 

szerveződik. 

Felelős: matematika oktatók 

Határidő: folyamatos 
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 A fizika, földrajz és biológia szertárak rendbetétele, korszerűsítése 

Felelős: Potó Sándor Frigyesné, Tóthné Szelci Margit 

Határidő: folyamatos 

Ellenőrzési ütemterv 

Szeptember 

 Tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközösség vezetőnek 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: szeptember 30. 

Október 

 Óralátogatások 

 Nyolcadikosok előkészítőjének indítása 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: október 16. 

November 

 Érdemjegyek és tantervi haladás időarányos ellenőrzése 

 Óralátogatások 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: november 27. 

December 

 Óralátogatások 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: december 18. 

Január 

 Érdemjegyek és tantervi haladás időarányos ellenőrzése 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: január 8. 

Február 

 Óralátogatások 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: február 26. 

Március 

 Érdemjegyek és tantervi haladás időarányos ellenőrzése 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: március 25. 

Április 

 Óralátogatások 

 Érdemjegyek és tantervi haladás időarányos ellenőrzése a 12. évfolyamon 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: április 23. 
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Május 

 Kompetenciamérés lebonyolítása 

 Felelős: A vezető által megbízott személyek, határidő: május 26. 

Június 

 Érdemjegyek és tantervi haladás időarányos ellenőrzése a 9-11. évfolyamon 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: június 10. 

 Szóbeli érettségi vizsgák előkészítése szükség esetén 

 Felelős: Őszi Gábor, határidő: június 10. 
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Az informatikai munkaközösség munkaterve a 2020-2021-es tanévre 

Személyi feltételek 

Munkaközösségünk a 2020-2021-es tanévtől kezdve önálló Informatikai munkaközösség néven 

az informatika, a digitális kultúra valamint az Informatika és az Informatika és -távközlés ágazat 

szakmai tantárgyait oktató kollégák részvételével működik tovább. 

Munkaközösségünk (6 főállású és 3 óraadó kolléga) személyi összetétele a következő: 

 Keczeli László 

 Teveli Norbert 

 Teveli Róbert 

 Török Zoltán 

 Bence Miklós 

 Csányi Péter 

A szakmai informatikai tantárgyak magas óraszáma miatt Kutnyánszky Ernő óraadó 

kollégaként tovább dolgozik az intézményben, illetve a speciális Linux tantárgy elméletének és 

gyakorlatának oktatását Walter Gábor és Horváth Tamás informatikus szakember óraadóként 

történő alkalmazásával oldjuk meg. 

Az osztályfőnöki munkaközösséget erősítő tagjaink: Török Zoltán (10d), Bence Miklós (11d). 

Tárgyi feltételek 

Az informatika termek számítástechnikai felszereltsége általában megfelelő, a Tanirodában az 

elavult számítógépek cseréje folyamatban van. Az 1.13, 1.14 és 1.4-es termekben a 

projektorizzó vagy a projektor cseréjére, illetve néhány teremben a régi és folyamatosan 

meghibásodó székek cseréjére lenne szükség. 

A 2020-2021-es tanévben először induló Szofverfejlesztő és tesztelő technikus képzés Képzési 

és kimeneti követelményeiben előírt eszközök (forrasztóállomások, Arduino készletek stb.) 

listáját leadtuk, beszerzésük az ígéretek szerint folyamatban van. 

Céljaink, feladataink 

Az informatikai képzés közismereti és szakmai területén is változásokkal szembesülünk. 

Felmenő rendszerben a közismereti tantárgyak közé tartozó informatika tantárgy megszűnik, 
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helyét a digitális kultúra veszi át. Ez utóbbi tantárgy tartalma eltér elődjéétől, hangsúlyosabban 

szerepel benne a digitális eszközök használata, illetve az algoritmizálás-programozás is. A 

tantárgy oktatására ajánlott minimális időkeret a szabad sávból került kiegészítésre, így bízunk 

benne, hogy a diákjaink magas szinten elsajátíthatják a tantárgyhoz rendelt összes részterület 

ismeretanyagát. Örvendetes, hogy az oktatás során digitális formátumú tankönyv és forrásfájlok 

segítik majd munkánkat. 

Másik nagy változás az Informatika és távközlés ágazathoz tartozó Szoftverfejlesztő és tesztelő 

technikus képzés bevezetése lesz 9. évfolyamtól kezdődően, felmenő rendszerben. Az 5 éves 

képzés során a tanulók megismerkednek majd a webfejlesztés front end és back end oldalával, 

adatbázis kezeléssel, illetve asztalai- és mobil alkalmazások fejlesztésével egyaránt. A képzés 

tananyagának átadása középiskolás diákok számára nagy kihívás, hiszen általános vélemény a 

szakmát oktatók körében, hogy a közismereti képzés mellé rendkívül nagy mennyiségű szakmai 

tananyagot rendeltek.  

Mind a digitális kultúra tantárgyhoz, mind pedig a megújuló szakmai képzéshez új tanmenetek 

készülnek. Munkaközösségünk oktatói az első tanítási órán tájékoztatják a tanulókat az egyes 

tárgyi követelményekről, számonkérési formákról, értékelési elvekről, a szükséges 

eszközökről. Odafigyelünk az adminisztrációs munka színvonalára, a jegyek számára és a 

haladási naplóba történő bevezetésére. 

Munkaközösségünk három tagja, Keczeli László, Bence Miklós és Teveli Norbert részt vesznek 

az intézményben a COVID-19 világjárvány miatt létrehozott digitális munkacsoport 

munkájában, melynek feladata a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállás esetén 

az eljárásrend digitális oktatással kapcsolatos részének kidolgozása és az oktatás támogatása 

lesz. 

Kiemelt feladatunk a 12d osztályos diákok felkészítése a 2021. májusában esedékes érettségi 

vizsgákra. Az Informatikai ismeretek tantárgy érettségi feladatsorának megváltozása és 

digitális oktatás okozta nehézségek a 2020-as érettségi eredményeket negatívan befolyásolták. 

Szeretnénk elérni, hogy a most érettségiző diákok jobb eredményt érjenek el mind a szakmai 

mind pedig a közismereti informatika érettségi vizsgákon, ennek érdekében emelt szintű 

érettségi felkészítő és korrepetáló foglalkozásokat is tartani fogunk részükre.  

Tehetséges tanulóinkat idén is elindítjuk majd a meghirdetésre kerülő különböző tanulmányi 

versenyeken. 12d osztályos tanulóink Teveli Róbert kolléga vezetésével jelenleg is részt 

vesznek a "KIV-AGY?" Kaposvári Innovációs Diákversenyen, ahol előzetes projektjük – egy, 
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a vakok és gyengénlátók iskolaépületben történő közlekedését segítő robot – támogatást nyert. 

A projekt jelenleg folyamatban van, tervezett befejezési dátuma 2021. február 7. A projekt 

keretében intézményünk újabb legórobot-készlethez jutott. 

Munkaközösségünk oktatója, Bence Miklós kolléga ötlete nyomán az idei tanév folyamán 

megvalósításra kerül egy projekt, melynek során a 9d osztályos tanulók részvételével készítünk 

és felbocsátunk egy okos mérő- és megfigyelő eszközt meteorológiai léggömbbel, amely útja 

során méri a hőmérsékletet, légnyomást, magasságot, és egyéb paramétereket, képeket, esetleg 

videót rögzít, és útja végén biztonságosan landol. A projekt folytatásaképp (további 

tanévekben) benevezve az Európai Űrügynökség (ESA) CanSat versenyébe felbocsátanánk egy 

rakétát körülbelül 1000 m magasságba, és végrehajtjuk a versenyhez kötődő feladatokat. 

Mindezt dokumentáljuk, megjelenítjük webes, közösségi felületeken, megírjuk a szükséges 

működtető, követő, kapcsolattartó alkalmazásokat és megjelennénk a médiában is. 

Kompetenciamérés lebonyolítását az idei évben informatikai oldalról Teveli Norbert fogja 

segíteni. Ezen túlmenően munkaközösségünk tagjai részt vesznek az iskolai rendezvények, 

nyílt napok lebonyolításában is. 

Az ECDL vizsgaközpont vezetője Keczeli László. A programozás tantárgy oktatásának 

felelősei Teveli Norbert és Teveli Róbert, a Hálózatok I. tantárgy oktatásának felelőse Török 

Zoltán, az IT alapok/Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy oktatásának felelőse Bence 

Miklós, informatika és digitális kultúra tantárgy oktatásának felelőse Csányi Péter. Iskolánk 

Hungarnet képviselője Teveli Róbert. 

Az informatikai szaktantermek felelősei: 

Török Zoltán (I./16), Teveli Norbert (I./13), Bence Miklós (I./14), Teveli Róbert (I./4), Csányi 

Péter (2/10). 
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Ellenőrzési ütemterv 

Szeptember 

 Nyílt nap (GINOP) lebonyolításában való részvétel 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető, határidő szeptember 22. 

 Tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközösség vezetőnek 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető, határidő: szeptember 30. 

Október 

 Nyílt nap (GINOP) délután 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető, határidő október 13. 

November 

 Óralátogatás: Bence Miklós 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető 

December 

 Óralátogatás: Csányi Péter 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető 

Január 

 Az első félév munkájának értékelése 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető 

 

Február 

 Óralátogatás: Teveli Róbert 

 Felelős: munkaközösség-vezető 

Március 

 Óralátogatás: Török Zoltán 

 Felelős: Teveli Norbert munkaközösség-vezető 

Április 

 Mérföldkő kiadvány elkészítése 

 Felelős: Török Zoltán, április 15. 

 Érettségi előkészületek 

 Felelős: szakoktatók 

 12. évfolyamos tanulók jegyeinek zárása 

 Felelős: szakoktatók 
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Május 

 Érettségi lebonyolítás 

 Felelős: szakoktatók 

Június 

 a szóbeli érettségik szabályos lebonyolítása 

 jegyek zárása 

 a tanév munkájának értékelése 

 Felelős: szakoktatók, munkaközösség-vezető 
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Az iskolavezetés kiemelt feladatai, az oktató-nevelő munka ellenőrzésének 

terve 

- Igazgató: Keczeli László 

- Szakmai igazgatóhelyettes: Lunczer Erika 

- Általános igazgatóhelyettes: Horváth Gergely Jenő 

- Oktatási igazgatóhelyettes: Pintér Zoltán 

A DÖK munkáját segítő oktató: Fris Eszter 

Az iskolavezetés kiemelt feladatai 

o COVID 19 intézkedési terv betartása 

o A KRÉTA rendszer naprakész üzemeltetése 

o SZIRA, rendszer naprakész üzemeltetése 

o A fenntartótól kapott feladatok határidőre történő végrehajtása. 

o A munkafegyelem kiemelt ellenőrzése 

o a tanév kiemelt feladatainak elvégzése 

o Az OKJ megszűnésével és az új NKJ-vel kapcsolatos feladatok elvégzése 

o A kéttannyelvű és az új technikumi képzések figyelemmel kísérése 

Az igazgató ellenőrzési terve 

Közvetlenül ellenőrzi: 

  a helyettesek és a munkaközösség-vezetők munkáját folyamatvizsgálattal 

 a szakmai program alapján történő működést 

 a tanévkezdés tervezési, szervezési feladatait (javítóvizsgák, tantárgyfelosztás, 

órarend 

 a kétszintű érettségire való felkészülést 

 az egységes osztályozó-értékelő tevékenységet 

 a közös értékrendet védő közös fellépést (oktatók-diák, iskola-szülő 

kapcsolatokban) 

 a 10. évfolyam kompetenciamérésének eredményét 

 az intézményi dokumentumokat 

 KRÉTA rendszert, SZIR nyilvántartásokat, anyakönyveket, beírási naplókat 

 a bizonyítványokat a tanév végén 

 Óralátogatásokat tart 

Vezetői óralátogatások az idei tanévben: 
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 Balogh Rajmund 

 Bogdán Krisztina 

 Csányi Péter 

 Lugosi Anett 

 Matyola Melinda 

 Fehérné Varga Katalin 

 Láris Tamás 



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2020-2021-es tanév  49. oldal 

A szakmai igazgatóhelyettes feladat- és ellenőrzési terve a 2020/2021-es tanévben 

Ellenőrzés/feladat ideje, tartalma Ellenőrzést végzők 

Augusztus  

Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák dokumentálásának 
ellenőrzése 

Ig., igh, of.mkvez. 

Szakmai vizsgák előkészületei, jelentkeztetés a vizsgákra Igh. 

Szeptember  

Tanulói bizonyítványok, törzslapok dokumentumvizsgálata 
Igh., of. mkvez. 

Összefüggő szakmai gyakorlatok, nyári 
közösségi szolgálat dokumentálásának vizsgálata 

Igh., of. mkvez. 

Munkaközösségek engedélyezett eszközállományának beszerzése 
Ig., ig.h. 

Munkaközösségek tanmeneteinek áttekintése, ellenőrzése 
Ig., ig.h. 

Elektronikus napló ellenőrzése Ig., igh., of. mkvez. 

Pályaválasztási nap előkészületeiben részvétel Ig., igh., pályaválasztási f. 

Október  

Szakmai vizsgák előkészítése Igh. 

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Szakmai vizsgák lebonyolítása Igh. 

Európai Szakképzési Hét előkészítésében közreműködés Ig., igh. 

November  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Mellék-szakképesítés és keresztféléves felnőttképzés vizsgáinak 

előkészítése 

Ig., igh. 

Kompetenciamérés előkészítésének ell. Igh., felelősök 

December  

Szakmai tanulmányi versenyekre jelentkeztetés Igh. 

Szakmai vizsgák vizsgabejelentése Igh. 

Óralátogatások  Igh. 
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Naplóellenőrzések a munkaközösségek tagjai esetében Igh. 

Naplóellenőrzések -  kiemelten hiányzások, érdemjegyek száma Igh., of. mkvez. 

Január  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Pénz7 előkészítése Igh., kg. mkvez. 

Szakmai vizsgák előkészítése Igh. 

Február  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Szakmai vizsgák lebonyolítása Igh. 

Félévi statisztika Ig., igh. 

Szakmai vizsgákra jelentkeztetés Igh. 

Március  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Tankönyvek kiválasztásában részvétel Igh, mk.vez. 

Szakmai versenyek lebonyolítása Igh. 

Április  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Május  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések, bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése 12. 

évfolyamon 

Igh., of. mkvez. 

Munkaközösségi tervek megvalósításának ell. Igh. mkvez. 

Szakmai vizsgák előkészítése Igh. 

Június  

Naplóellenőrzések, bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése 12. Igh., of. mkvez. 
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évfolyamon 

Év végi adminisztráció ellenőrzése Ig., igh, of. mkvez. 

Tanévi statisztika elkészítésében közreműködés Igh. 

Szakmai vizsgák tapasztalatainak megosztása, elemzése Igh. 
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Az oktatási igazgatóhelyettes éves munkaterve a 20120/2021-es tanévre 

 

KIEMELT FELADATOK 

Órarend elkészítése, karbantartása 

Az órarend viszonylag zökkenőmentesen elkészült szeptember elsejére. Kisebb problémát egy fél 

státusznyi matematika-fizika óra ellátása okozott. Az órarendkészítést (elsősorban a termek 

megfelelő kihasználtságát) hátráltatta/hátráltatja a járványügyi szabályok figyelembevétele, amely 

során a minél kevesebb teremcsere, illetve az osztályok saját termeiben hagyása az elsődleges cél. 

A nyelvi, matematikai, ügyviteli, informatikai és gazdasági csoportbontások magas száma, illetve 

egyes osztályok nagy óraszáma miatt az órarend elkészítése sok súrlódásra ad okot, sajnos magas a 

7.-8. óra sávjába csúszó órák száma.  

Idei évben csak a 12C-t érinti a mellékszakképesítés, ami miatt a tanév során kétszer kisebb 

mértékben változni fog az órarend. 

Felelős: okt.igh., 

Határidő: Folyamatos 

 

KRÉTA-rendszer, elektronikus napló feltöltése, folyamatos figyelése 

A 2019/2020-es tanév zárása, illetve az idei tanév tantárgyfelosztásának, órarendjének feltöltése, 

személyi adatok karbantartása. 

Felelős: okt.igh.,  

Határidő: Az előző tanév zárása szeptember 2-án megtörtént, 

A többi feladat folyamatosan jelentkezik a tanév során 

 

Óraadók, túlórák, felnőttoktatás teljesítésigazolásainak elkészítése 

A KRÉTA-rendszer képes az órák különböző listázására, ez onnét kerül előállításra. Sajnos a 

centrum adminisztráció igénye miatt ezek még többszörösen kerülnek dokumentálásra. 

Felelős: okt.igh.,  

Határidő: folyamatos 

 

Felnőttek szakmai képzésének szervezése, koordinálása 

Három osztállyal folytatódik a tavalyi tanévről az esti rendszerű oktatás, az idei tanév beiskolázása 

folyamatban.  

Felelős: okt.igh.,  

Határidő: folyamatosan 
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9. évfolyamos diákok és szülők tájékoztatása a közösségi szolgálatról 

A 9. évfolyamnak egy tájékoztató anyag készül a közösségi szolgálatról, amit a diákoknak és a 

szülőknek kioszthatnak az osztályfőnökök, illetve közvetlenül a KRÉTA-rendszerben kiküldésre 

kerül az érintetteknek. 

Felelős: okt.igh.,  

Határidő: szeptember 30. 

 

2019/2020-as tanév szakmai gyakorlatának összesítése, rendszerezése 

Osztályonkénti rendszerezése a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásoknak, illetve a szakmai 

gyakorlati beszámolóknak az átnézése megtörtént.  

Felelős: okt.igh., érintett oktatók 

Határidő: 2020.09.01. 

 

Az érintett 10. és 11. évfolyamos diákok és szülők tájékoztatása a szakmai 

gyakorlatról. 

A 10A, 10C, 11A és 11C osztályok számára egy tájékoztató anyag készül a szakmai gyakorlatról, 

amit eljuttatunk az érintett diákoknak és szüleiknek. 

Felelős: okt.igh., érintett osztályfőnökök, oktatók 

Határidő: 2020.12.15. 

 

2020/2021-es tanév szakmai gyakorlatának előkészítése, együttműködési 

megállapodások megkötése, gyakorlati helyek ellenőrzése,  

Az érintett diákok (10A, 10C, 11A, 11C) és szüleik javaslatainak begyűjtése (márc. 31-ig), a 

szerződések megkötése, a korábbi gyakorlati helyek felülvizsgálata, az új helyszínek 

megfelelőségének ellenőrzése. 

Probléma: a gyakorlati helyek ellenőrzése idő- és költségigényes. Az okt.igh. órakedvezménye miatt 

az idő biztosított, de a gyakorlati helyek az egész megyében szétszórva találhatóak, ezek 

végiglátogatása költséges, ennek finanszírozását a KSZC-vel egyeztetni szükséges. 

Felelős: okt.igh., érintett oktatók 

Határidő: 2021.04.30. 

 

2020/2021-es tanév szakmai gyakorlatának összesítése, rendszerezése, gyakorlati 

beszámolók értékelése 

Osztályonkénti rendszerezése a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásoknak, illetve a szakmai 

gyakorlati beszámolóknak az átnézése, értékelése.  

Felelős: okt.igh., érintett oktatók 
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Határidő: 2021.08.31. 

 

Az iskola Facebook-oldalának működtetése 

2017-ben elkészült az iskola facebook oldala. Kérem hogy a kollégák vegyenek részt ennek 

népszerűsítésében, a diákokkal való megismertetésben.  

Felelős: okt.igh., oktatók 

Határidő: folyamatos. 

 

Folyamatos kapcsolattartás a Pénziránytű és a Pénzsztár iskolahálózatokkal. 

Részvétel ezek rendezvényein. 

Felelős: okt.igh. 

Határidő: folyamatos 

 

A GINOP 6.2.3-17 program iskolánkra vonatkozó feladatainak koordinálása 

Felelős: okt.igh. 

Határidő: folyamatos 

 

IV. ÁLTALÁNOS FELADATOK:  

1. Tanulmányi versenyek propagálása 

 Határidő: folyamatos 

2. Jogszabályváltozások, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 

Határidő: folyamatos 

 

Ellenőrzési terv: 

 10-11. évfolyam közösségi szolgálati dokumentációi – 2020.12.31. 

 9. és 12. évfolyam közösségi szolgálati dokumentációi – 2021.03.31. 

 Gyakorlati helyek megfelelőségének ellenőrzése – 2021.05.31. 

 2020/21-es tanév szakmai gyakorlatok teljesítése – 2021.08.31. 

 Felnőttek szakmai képzésének ellenőrzése - folyamatos 

 



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2020-2021-es tanév  55. oldal 

Az általános igazgatóhelyettes kiemelt szakmai feladatai 

 

feladat módszer határidő közreműködő 

beiskolázási 

létszám emelése, 

iskola 

presztizsének 

javítása 

általános iskolai szülői 

értekezleteken való 

tájékoztatás, Nyílt nap 

szervezése 

2020. szeptember Keczeli László, 

Lunczer Erika 

Az intézmény 

110 éves 

fennállása 

keretében 

tervezett 

rendezvénysoroz

at szervezésében 

való kreatív 

részvétel 

értekezleteken, 

megbeszéléseken a 

rendezvény 

eseményeinek 

kitalálása, 

megvalósíthatóságána

k mérlegelése, a 

szervezésben való 

aktív közreműködés 

Lebonyolítás:2020/2

1-es tanév II. féléve, 

szervezés: 

folyamatos 

Az iskolavezetés, 

munkaközösségvezető

k 

9. évfolyamos 

osztályfőnökök 

szakmai 

támogatása 

tanügyi 

dokumentumok, 

anyakönyv, 

bizonyítvány 

kitöltésének segítése, 

mintákkal 

2020. szeptember 27. 9. évfolyamos 

osztályfőnökök, of.i 

mv. 

tanügyi 

dokumentumok, 

nyilvántartások 

felülvizsgálata, 

javítása 

dokumentumellenőrzé

s, jogszabálykövetés 

folyamatos osztályfőnökök 

felnőttképzés 

lebonyolításában 

való 

közreműködés 

csoportok 

adminisztrációjának 

elvégzése 

csoportindítás 

függvénye 

Lunczer Erika 
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8. osztályosok 

felvételijének 

előkészítése 

lebonyolítása 

előkészítők indítása, 

felügyelet előkészítése 

,felvételi eljárás 

előírásainak betartása 

2020. szeptember-

2021. április 

oktatók 

érettségi, szakmai 

érettségi 

előkészítése, 

lebonyolítása 

érettségi 

vizsgaszabályzat 

előírásai szerinti 

tevékenységek 

2020. február-2021. 

július 

oktatók 

SNI és BTM 

igényű tanulók 

nyilvántartásával 

kapcsolatos 

feladatok 

szakértői javaslatok 

figyelése, határidők 

betartása, 

felülvizsgálatok 

kezdeményezése, 

felmentések elbírálása 

folyamatos osztályfőnökök, 

érintett oktatók 

osztályozó 

vizsgák, javító 

vizsgák 

megszervezése 

vizsgabizottságok 

kijelölése, részvétel a 

szóbeli 

vizsgabizottság 

munkájában 

folyamatos, 2021. 

augusztus 

osztályfőnökök, 

érintett oktatók, 

Lunczer Erika 

Az iskolai 

rendezvények, 

ünnepségek 

szervezésében, 

lebonyolításában 

való részvétel 

az érintett 

osztályfőnökök, 

oktatók, 

diákönkormányzat 

szervező munkájának 

segítése 

folyamatos Keczeli László 

osztályfőnökök, 

érintett oktatók 

A GINOP nyelvi 

tanfolyamok 

indításának 

szervezése 

az érintett oktatók 

beszervezése, 

munkájuk segítése 

Szeptember 21., 

illetve folyamatos 

nyelvi munkaközösség 

A külföldi 

nyelvtanulási 

lehetőség, 

Tempus 

az érintett 

osztályfőnökök, 

oktatók beszervezése, 

kapcsolattartás a 

2021. január, 

folyamatos 

nyelvi munkaközösség 
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közalapítványos 

pályázatának 

lebonyolításában 

való részvétel 

fenntartó pályázati 

referensével 

A „Határtalanul” 

pályázatban való 

részvétel 

A projektben dolgozó 

munkatársak segítése 

folyamatos Imre Adél, érintett 

kollégák 

Egyéb, az általános működéssel kapcsolatos operatív feladatok 

 Jogszabályok, szabályzatok figyelemmel kísérése 

 A humán-testnevelési és az idegen nyelvi munkaközösség munkájának segítése, 

ellenőrzése 

 AZ oktatói testület tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

 Oktatók eseti távollétének nyilvántartása 

 Oktatók szabadság nyilvántartása 

 Tanulók intézmény elhagyásának figyelemmel kísérése (kilépők) 

 Diákönkormányzat munkájának segítése 

 Tanulói fegyelmi ügyekben a jogszerűség érvényesítése 

 Kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal 

 Az oktatást, nevelést segítő munkatársak munkájának figyelemmel kísérése, segítése, 

ellenőrzése 
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Az oktatási igazgatóhelyettes éves munkaterve a 2020/2021-es tanévre 

V. KIEMELT FELADATOK 

Órarend elkészítése 

Az órarend elkészítését hátráltatta/hátráltatja több státusz betöltetlensége/bizonytalansága, 

a sok csoportbontás. 

A nyelvi, matematikai, ügyviteli, informatikai és gazdasági csoportbontások magas száma, 

illetve egyes osztályok nagy óraszáma miatt az órarend elkészítése sok súrlódásra ad okot, 

sajnos magas a 7.-8. óra sávjába csúszó órák száma.  

Több kolléga nyugdíjba vonulása, új kolléga érkezése, illetve a mellékszakképesítések 

miatti óraátcsoportosítások miatt a tanév során körülbelül hatszor-hétszer fog változni az 

órarend. 

KRÉTA-rendszer, elektronikus napló feltöltése, folyamatos figyelése 

A 2018/2019-es tanév zárása, illetve az idei tanév tantárgyfelosztásának, órarendjének 

feltöltése, személyi adatok karbantartása. 

Határidő: folyamatos 

Helyettesítések kiírása, havi összesítése 

Az órarendhez kapcsolódóan folyamatos feladatként jelentkezik a hiányzó pedagógusok 

helyettesítésének beosztása. Ebben törekszem majd az egyenletes terhelésre, illetve a magas 

óraszámban, vagy sok osztályban tanító oktatók lehetőség szerinti tehermentesítésére. 

Határidő: folyamatos 

Óraadók, túlórák, felnőttoktatás teljesítésigazolásainak elkészítése 

A KRÉTA-rendszer képes az órák különböző listázására, ez onnét kerül előállításra. 

Határidő: folyamatos 

Felnőttoktatás szervezése, koordinálása 

Három osztállyal folytatódik a tavalyi tanévről a felnőttoktatás, több osztály beiskolázása 

folyamatban.  

Határidő: folyamatosan 

9. évfolyamos diákok és szülők tájékoztatása a közösségi szolgálatról 

A 9. évfolyamnak egy tájékoztató anyagot készül a közösségi szolgálatról, amit a szülőknek 

kioszthatnak az osztályfőnökök. 

Határidő: szeptember 30. 

2018-2019-es tanév szakmai gyakorlatának összesítése, rendszerezése 
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Osztályonkénti rendszerezése a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásoknak. Oktatókkal a 

munkanaplók átnézetése.  

Felelős: gyak.okt.vez, érintett oktatók 

Határidő: 2019.10.31. 

Az érintett 10. évfolyamos diákok és szülők tájékoztatása a szakmai gyakorlatról. 

A 10. évfolyam számára október végére egy tájékoztató anyagot készítek a szakmai 

gyakorlatról, amit a szülőkhöz eljuttatnak az osztályfőnökök. 

Felelős: gyak.okt.vez, érintett osztályfőnökök, oktatók 

Határidő: 2019.10.31. 

2019/2020-es tanév szakmai gyakorlatának előkészítése, együttműködési 

megállapodások megkötése, gyakorlati helyek ellenőrzése 

Az érintett diákok (10A, 10C, 11A, 11C) és szüleik javaslatainak begyűjtése (jan. 31-ig), a 

szerződések megkötése, a korábbi gyakorlati helyek felülvizsgálata, az új helyszínek 

megfelelőségének ellenőrzése. 

Probléma: a gyakorlati helyek ellenőrzése idő- és költségigényes. A gyak.okt.vez 

órakedvezménye miatt az idő biztosított, de a gyakorlati helyek az egész megyében szétszórva 

találhatóak, ezek végiglátogatása költséges, ennek finanszírozását a KSZC-vel egyeztetni kell. 

Felelős: gyak.okt.vez, érintett oktatók 

Határidő: 2020.04.30. 

Az iskola Facebook-oldalának működtetése 

2017-ben elkészült az iskola facebook oldala. Kérem, hogy a kollégák vegyenek részt ennek 

népszerűsítésében, a diákokkal való megismertetésben.  

Felelős: gyak.okt.vez, oktatók 

Határidő: folyamatos. 

Az iskola 2009 óta tagja a Pénziránytű hálózatnak. Idén megcélozzuk az arany 

fokozatú Pénziránytű iskola címet. 

Felelős: gyak.okt.vez, oktatók 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

A GINOP 6,2,3-17 program iskolánkra vonatkozó feladatainak koordinálása 

Felelős: gyak.okt.vez 

Határidő: 2folyamatos 

VI. ÁLTALÁNOS FELADATOK:  

Tanulmányi versenyek propagálása 
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 Határidő: folyamatos 

Jogszabályváltozások, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 

Határidő: folyamatos 

Ellenőrzési terv: 

 2018-2019-es szakmai gyakorlatok teljesítése – 2018.10.15. 

 Közösségi szolgálati dokumentációk – 2019.12.31. 

 Gyakorlati helyek megfelelőségének ellenőrzése – 2020.05.31. 
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A Diákönkormányzat éves munka- és ellenőrzési terve 

Feladat Határidő 

Tanévnyitó tájékoztató 2019. szeptember 2. 

DÖK közgyűlés Igazgató Úr részvételével 2019. szeptember 18. 

A DÖK szervezeti kereteinek kialakítása az 

osztályokban 

2019. szeptember 20. 

A DÖK megalakulása, vezetők megválasztása, éves 

munkaterv elkészítése, DÖK SZMSZ frissítése 

2019. szeptember 20. 

 

Főzőverseny a 9. évfolyam részvételével 2019. október 25. 

Gólyácska 2019. december 7.. 

Télapó  2019. december 5. 

Karácsonyi kreatív délután 2019. december 13. 

Főzőverseny tanáraink részvételével 2019. december 14. 

Nyugdíjasok karácsonyán való részvétel 2019. december 16.  

Karácsonyi műsor tanárainknak 2019. december 19. 

Karácsonyi Teaház 2019. december 20. 

Noszlopy-napok programjának összeállítása 2020. január - február 

A DÖK beszámolója első féléves tevékenységéről 2020. február 1. 

Noszlopy-nap 2020. március 13. 

Ballagás (Kiemelkedő munkát végző tanulók 

jutalmazása, eredményhirdetések, jutalmazások) 

2020. április 30. 

Tanáraink köszöntése pedagógusnap alkalmából 2020. június 3. 

Tanévzáró ünnepély 

(Kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása, 

eredményhirdetések, jutalmazások) 

2020. június 19. 

Osztálytermek dekorációs versenye háromhavonta 

DÖK-gyűlés Havonta (amennyiben szükséges, 

gyakrabban) 

Képviselet a városi rendezvényeken folyamatosan 

DÖK-faliújság frissítése folyamatosan 
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Kapcsolattartás igazgató Úrral, osztályfőnökökkel, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel 

folyamatosan 

A DÖK beszámolója éves tevékenységéről 2020. július 2. 
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Könyvtári munkaterv a 2020/2021.-es tanévre 

 

1. A könyvtár működésének személyi feltételei 

A 2020/2021-es tanévben a könyvtári munkafeladatokra fordítható heti munkaidő és 

beosztásának szabályai a Köznevelési törvény 62. § (12) pontja alapján a 

következőképpen alakulnak. 

A heti 40 órás munkaidőből a kötött munkaidő 32 óra, melyből a könyvtári nyitva tartás 

22 óra. A könyvtáros a 22- 32 óra közötti időtartamot a könyvtár zárva tartása mellett 

állománygondozásra, gyarapításra, pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, kiállítás 

szervezére, iskolai kapcsolattartásra fordítja. A 32 óra feletti 8 óra a munkahelyen kívül 

végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a 

pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál. 

Napok A könyvtár nyitva tartása A könyvtáros munkaideje 

Hétfő 08. 30 – 13.30 07.45 – 15.00 

Kedd 08. 30 – 13.30 07.45 – 15.00 

Szerda 12.00 - 15.00 09.45 – 15.30 

Csütörtök 08. 30 - 13.30 07.45 – 14.45 

Péntek 08. 30 - 12.30 07.45 - 13.30 

 

1. Az iskolai könyvtár szakmai munkájának tanévi feladatai 

1.1. Könyvtár – pedagógiai feladatok 
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Sorszám Feladat Határidő Dokumentum 

1.  A könyvtárhasználati órák ütemezése 

a 10. évfolyamon az informatika órák 

keretén belül. Időpontok egyeztetése 

az évfolyamokon tanító oktatókkal. 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program alapján 

2.  Könyvtárhasználatra épülő szakórák 

szervezése Magyar nyelv és irodalom, 

Történelem, Angol nyelv, Német 

nyelv, szakmai órák keretében. 

Időpontok egyeztetése az 

évfolyamokon tanító oktatókkal. 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program alapján 

3.  A középszintű informatika érettségi 

könyvtári témaköreinek elkészítése, 

gyakorlás a tanulókkal.  

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program alapján 

4.  Felkészítés a tanulmányi versenyekre folyamatos pedagógiai 

program alapján 

5.  Rendezvények, kiállítások szervezése folyamatos könyvtári 

munkaterv alapján 

6.  Könyvtárhasználati felmérés a 10. 

évfolyamosoknak 

tanév eleje könyvtárpedagógiai 

program alapján 

7.  Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

könyvtárhasználati ismeretekből 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program alapján 

8.  Vetélkedők szervezése  folyamatos könyvtári 

munkaterv alapján 

 

2.2 Könyvtárszakmai feladatok 

 

Sorszám Feladat Határidő Dokumentum 

1. Tervszerű és folyamatos 

állománygyarapítás/állományapasztás 

tanév eleje, vége könyvtári SZMSZ 
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2. Leltározás tanév vége könyvtári 

munkaterv alapján 

3. Állományvédelem folyamatos könyvtári SZMSZ 

4. Könyvtári szabályzatok aktualizálása tanév eleje könyvtári SZMSZ 

könyvtárpedagógiai 

program 

5. Tankönyvek nyilvántartása, 

kölcsönzése a tanulók és a oktatók 

számára 

tanév eleje könyvtári SZMSZ 

6. Könyvtári kommunikáció fejlesztése 

(Eligazító táblák, feliratok) 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

 

7. Tájékoztatás folyamatos könyvtár 

eszközrendszere 

8.  Pályázatfigyelés, pályázatok írása  

Határtalanul pályázat. Utazások 

szervezése, lebonyolítása 

folyamatos könyvtár 

eszközrendszere 

9.  Adminisztráció. Munkanapló az 

iskolai könyvtárak részére 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

10. Az iskolai könyvtár honlapjának 

átalakítása, az információk 

folyamatos frissítése 

folyamatos könyvtár eszköztára 

11. A könyvtár PR – tevékenységének 

erősítése 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve alapján 

12.  Részvétel a könyvtárak közötti 

információcserében (e-mail, 

közösségi oldalak, csoportok, 

levelezőlisták) 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

alapján 

13.  Könyvtárközi kölcsönzés folyamatos könyvtári SZMSZ 

alapján 

14.  Iskolatörténeti dokumentumok 

kezelése 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

alapján 

 

2.3. Egyéb pedagógiai munka 
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Sorszám Feladat Határidő Dokumentum 

1. Iskolai rendezvényeken való részvétel folyamatos pedagógiai program 

alapján 

2. Rendezvények és kiállítások 

szervezése 

folyamatos könyvtári 

munkaterv alapján 

2. Bemeneti mérés a 9. évfolyamon tanév eleje könyvtári SZMSZ 

3.  Kézműves foglalkozások adventben, 

húsvét előtt 

könyvtári 

munkaterv alapján 

4. A közösségi szolgálat lehetőségeinek 

kihasználása 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

5. Részvétel az iskolai dokumentumok 

fejlesztésében 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

 

3. Tárgyi felszereltség 

A könyvtárban 35 fő leültetésére van lehetőség, tehát egy osztály tanulóit tudom fogadni. 

A könyvtár több helyen is beázik. A fenntartó számára ismert a probléma, csak reménykedni 

tudok a probléma megoldásában.  

A technikai felszereltség hiányos. Három használható gép van a könyvtárban. Új, gyorsabb, 

korszerűbb számítógépekre, fénymásolóra, szkennerre lenne szükség. Szükség lenne 

könyvespolcokra, és egy olyan szekrényre, ahol a könyvtári dokumentumokat, régi könyveket 

lehetne tárolni. Jelenleg raktárban vannak, de szeretném külön kezelni és egy helyre tenni az 

összes iratot. Nincs a könyvtárban projektor, digitális tábla, laptop a használók számára. 

A könyvtárban minden évszakban túlzottan meleg van. Kora tavasztól 38-40 fokos a 

hőmérséklet. Nem megoldott a könyvtár hűtése, légkondicionálása. 

Ezek alapján a könyvtárnak az alábbi eszközökre lenne szüksége: 

 

Sorszám Feladat Határidő Dokumentum 

1.  Technikai bővítés: számítógépek, 

projektor, digitális tábla 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

2.  Bútorzat (Salgó-polc, zárható 

szekrény) 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 
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3.  Klíma berendezés folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

4.  Beázás megszüntetése folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

4. Közösségi rendezvények, kapcsolatok, kommunikáció 

Sorszám Feladat Határidő Dokumentum 

1.  Részvétel a KTE rendezvényein 

(ősszel és tavasszal) 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

2.  Részvétel különböző 

továbbképzéseken 

(pedagógiai, könyvtáros) 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

3.  Kapcsolattartás a megyei és egyetemi 

könyvtárral 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

4.  Együttműködés a társ- és 

szakintézmények könyvtáraival 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

5.  A könyvtár kapcsolata a DÖK-kel folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

6.  A könyvtár kapcsolata az 

iskolavezetéssel és a nevelőtestülettel 

(osztályfőnökökkel, informatika 

tanárokkal, főként a humán 

munkaközösség tagjaival)  

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

7.  Kapcsolattartás a somogyi 

könyvtárosokkal, levelezőlista 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

8.  Kapcsolattartás a Szülői 

Választmánnyal 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

9.  Kapcsolattartás a rendszergazdával folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

10.  Tagság a szakmát képviselő 

egyesületben (KTE tagság) 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 
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NAPTÁRI TERV 2020/2021. tanév 

Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

augusztus 24. 
Alakuló értekezlet: PP 

módosításainak véglegesítése 
KL oktatói testület 

augusztus 25. javító vizsga (írásbelik) KL HGJ 

augusztus 26. javító vizsga (szóbelik) KL HGJ 

augusztus 26. Kibővített vezetőségi értekezlet   

augusztus 26. munkaközösségi értekezletek HZG, LEK 
munkaközösség-

vezetők 

augusztus 27. 

Gólyatábor KL DVA 

munkaközösségi értekezletek HGJ, LEK 
munkaközösség-

vezetők 

augusztus 31. 

Javító vizsgák dokumentálási 

határideje, iskolai dokumentumok 

elfogadása 

KL 
HGJ, oktatói 

testület 

szeptember 1. első tanítási nap, évnyitó KL DVA 

szeptember 7. 
OKJ javítóvizsgára jelentkezés 

határideje 
LEK  

szeptember 7. 
Munkaközösségi munkatervek 

leadása 
KL 

munkaközösség-

vezetők 

szeptember 8. 
tantestületi nyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása 
KL oktatói testület 

szeptember 10. 
Szakmai kerekasztal a 

lemorzsolódásról (GINOP) 
PZ meghívottak 

szeptember 10. Fogadóóra, szülői értekezlet DVA oktatói testület 

szeptember 11. 
10. évfolyam Újvárfalvára 

kirándul, felnőttoktatás indítása 
KL 

10-es 

osztályfőnökök 

szeptember 14. 
Zalaegerszeg (GINOP) tanítás 

nélküli munkanap 
PZ oktatói testület 

szeptember 16. DÖK alakuló ülés KL FE 

szeptember 16. 17. 
VEKOP On-Line 

kompetenciamérés 
PZ tanulók 

szeptember 22. Nyílt nap (GINOP) PZ oktatói testület 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

szeptember 30. 
tanmenetek leadása, 8. osztályosok 

tehetséggondozásának szervezése 
HGJ, LEK HKB, ŐG 

október 5. OKJ írásbeli vizsgák LEK  

október 6. Aradi vértanúk megemlékezés KL 
oktatói testület, 

tanulók 

október 7. Kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, LEK, 

HGJ, PZ 
mk. vezetők, FE 

október 9. 
8. osztályosok 

tehetséggondozásának indulása 
HGJ ŐG, HKB,PSF 

október 13. Nyílt nap GINOP (délután) PZ oktatói testület 

október 14. 
9. évfolyamon tanítók értekezlete, 

munkaértekezlet 
KL oktatói testület 

október 15. 
statisztikai adatszolgáltatás 

határideje 
KL LEK 

október 19. 
őszi érettségi írásbeli kezdete 

OKJ javítóvizsgák kezdete 
KL LEK 

október 20. 

középfokú felvételihez tanulmányi 

területek meghatározása, felvételi 

tájékoztató megjelenése a 

honlapon  

KL HGJ 

október 21. 
Gólyácska, a 9. évfolyam 

bemutatkozása 
KL 9. OF 

október 22. megemlékezés október 23-ról PM 
oktatói testület, 

tanulók 

október 22. szünet előtti utolsó tanítási nap KL  

november 2. szünet utáni első tanítási nap KL  

november 4. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, LEK, 

HGJ, PZ 

Munkaközösség-

vezetők, FE 

november 11. 
nevelési értekezlet 

nyílt nap 
KL 

DVA 

LEK 

november 20. 
Az országos kompetenciamérés 

adatainak beküldése az OH-ba 
LEK DVA 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

december 2. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, LEK, 

HGJ, PZ 
mk. vezetők, FE 

december 4. Szalagavató KL 

DVA, 11. – 12. 

évfolyam 

osztályfőnökök 

december 9. munkaértekezlet KL oktatói testület 

december 12. 
munkanap áthelyezés digitális 

oktatás (csütörtöki órarend szerint) 
KL oktatói testület 

december 14. 
Februári vizsgaidőszak vizsgáira 

jelentkezés határideje 
LEK LEK 

december 15. 
Szakmai kerekasztal a 

lemorzsolódásról (GINOP) 
PZ meghívottak 

december 16. Nyugdíjasok Karácsonya KL LA 

december 18. 
E-napló ellenőrzése (jegyek 

száma) 
HGJ, LEK iskolatitkárok 

december 18. szünet előtti utolsó tanítási nap   

január 4. 

szünet utáni első tanítási nap, 

utolsó tanítási nap felnőttoktatás 

keresztféléves képzése esetén 

PZ  

január 20. félévi osztályozó értekezlet KL oktatói testület 

január 22. első félév utolsó napja   

január 23. központi írásbeli felvételi KL HGJ 

január 28. központi írásbeli felvételi (pótnap) KL HGJ 

január 29. 
tanulók és szülők tájékoztatása a 

félévi eredményekről 
KL osztályfőnökök 

február 3. félévi tantestületi értekezlet KL oktatói testület 

február 8. 
értesítés a központi írásbeli 

felvételi eredményéről 
KL HGJ 

február 8-12 OKJ írásbeli vizsgák   

február 11. Fogadóóra, szülői értekezlet KL 
osztályfőnökök, 

oktatói testület 

február 15. 
jelentkezés érettségire és szakmai 

vizsgára 

KL, HGJ, 

LEK 
osztályfőnökök 

február 17. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, HGJ, 

LEK, PZ 

munkaközösség-

vezetők, FE 

február 19. 
jelentkezési lapok beérkezése az 

általános iskolákból 
KL iskolatitkárok 

február 19. Alapítványi bál KL TB 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

február 22-27 OKJ szóbeli vizsgák LEK oktatók 

február 25. 

megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól a 

történelem órák keretén belül 

HGJ szakos oktatók 

február 26. 
érettségi összesítő jelentés 

megküldése 
KL HGJ 

március 3. munkaértekezlet KL oktatói testület 

március 12. Diáknap, március 15-i ünnepség KL FE, DÖK, GTA 

március 15. városi rendezvények KL 9. évfolyam 

március 16. 
ideiglenes felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozása 
KL HGJ 

március 17. kibővített vezetőségi értekezlet KL 
munkaközösség-

vezetők, DÖK 

március 30. 
Gyakorlati helyek befogadó 

nyilatkozatának leadási határideje 
PZ osztályfőnökök 

március 31. 
szünet előtti utolsó tanítási 

nap/ÖTÖK találkozója 
KL 

LEK, 

közreműködő 

kollégák, diákok 

április 7. szünet utáni első tanítási nap   

április 14. 

nevelési értekezlet KL HGJ, LEK 

szóbeli érettségi és OKJ-

vizsgatételek leadása 
KL HGJ, LEK 

10.és 11. évfolyamosok 

jelentkezése emelt szintű 

felkészítőre 

HGJ 

10. és 11. 

osztályos 

osztályfőnökök 

április 16. 

megemlékezés a Holocaust 

áldozatairól magyar nyelv és 

irodalom órákon 

HGJ magyar oktatók 

április 23. 
egyeztetett felvételi jegyzék 

beérkezése a Hivatalból 
KL iskolatitkárok 

április 28. ballagási próba KL 12. évfolyam 

április 28. 
12.és 13. évfolyamosok osztályozó 

konferenciája 
KL oktatói testület 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

április 29. 

12. és 13. évfolyamosok utolsó 

tanítási napja, bolond ballagás, 

hirdetés 1-3. órában 

KL HGJ, LEK 

április 30. ballagás  KL DVA 

április 30. 

határozatok megküldése a 

felvételről vagy elutasításról (8. 

évfolyamosok) 

KL HGJ 

május 3. magyar érettségi KL HGJ 

május 4. matematika érettségi KL HGJ 

május 5. történelem érettségi KL HGJ 

május 6. angol érettségi KL HGJ 

május 7. német érettségi KL HGJ 

május 10-14. OKJ írásbeli vizsgák LEK oktatók 

május 11. rendkívüli felvételi eljárás kezdete KL HGJ 

május 11. földrajz KL HGJ 

május 12. 
ágazati szakmai (közép, emelt) 

érettségi 
KL HGJ, LEK 

május 13. biológia, OKJ írásbeli KL HGJ 

május 14. informatika közép KL HGJ 

május 17. informatika emelt KL felügyelő oktatók 

május 24. Pünkösd   

május 26. kompetenciamérés KL GTA, TN 

május 28. NETFIT eredményeinek feltöltése KL testnevelők  

június 1. 
Írásbeli érettségi dolgozatok 

megtekintése 
KL HGJ 

június 1-10. Szóbeli OKJ-vizsgák LEK oktatók 

június 10. 
osztályozó konferencia 9-11. 

évfolyamon  
KL oktatói testület 

június 14-15. Sportnapok KL testnevelők 

június 18. Évzáró, bizonyítványosztás KL HGJ 

június 14-25. szóbeli érettségik  KL HGJ 

június 23. 8. évfolyamosok beiratkozása KL 
HGJ, leendő 9-es 

osztályfőnökök 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

július 2. év végi tantestületi értekezlet KL oktatói testület 

július 5. 
pedagógusok nyári szabadságának 

első napja 
  

augusztus 19. 
pedagógusok nyári szabadságának 

utolsó napja 
  

augusztus 23. alakuló értekezlet KL oktatói testület 

augusztus 24. javító vizsga KL HGJ 

augusztus 25. javító vizsga KL HGJ 

augusztus 27. munkaközösségi értekezletek KL oktatói testület 

augusztus 28. munkaközösségi értekezletek KL oktatói testület 

augusztus 31. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, HZG, 

LEK, PZ 

munkaközösség-

vezetők, DÖK 

 

Munkaértekezletek szerdai napokon, szükség szerint. Vezetőségi megbeszélések hétfőn reggel. 

Tágabb iskolavezetőségi értekezletek minden hónap első szerda. 

 

Az iskolavezetés ügyeleti rendje: 

 

Keczeli László H,SZ-P 730 - 1400 

 K 730 - 1530 

 

Horváth Gergely H-K, CS-P 730 - 1400 

 SZ 730 - 1530 

 

Lunczer Erika H 730 – 1530 

 K-P 730 - 1400 

Pintér Zoltán CS 730 – 1530 

 H-SZ, P 730 - 1400 

 

Tanítási napok száma: 178 nap 
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Kaposvár, 2020. szeptember 08. 

 

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági technikum oktatói testülete nevében: 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 

 Keczeli László 

 igazgató 

 

 


